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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  

 
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  

 
 

 
mama en ik. Praatplaten / [s.n.]. - [S.l.]: Nik-Nak, 2018. - 
16 praatplaten. - ISBN: 9789492410795: 32,95 EUR  
Doelgroep: 0-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.4.3 mama  

 
Deze set praatplaten is bedoeld voor gebruik bij jonge 
kinderen, zoals in de kinderopvang, de kleuterklas, het 
eerste leerjaar. Aan de hand van de platen kan je 
kinderen laten vertellen over hun eigen moeder. Op de 

keerzijde van de prenten staan woorden die helpen om vragen te stellen over wat er op de foto is te 
zien. Er is ook ruimte om daarbij andere talen aan bod te laten komen en samen te ontdekken hoe 
dingen in een andere taal klinken.  
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papa en ik. Praatplaten / [s.n.]. - [S.l.]: Nik-Nak, 2018. - 
16 praatplaten. - ISBN: 9789492410788: 32,95 EUR  
Doelgroep: 0-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.4.3 papa  

 
Deze set praatplaten is bedoeld voor gebruik bij jonge 
kinderen, zoals in de kinderopvang, de kleuterklas, het 
eerste leerjaar. Aan de hand van de platen kan je 
kinderen laten vertellen over hun eigen vader. Op de 

keerzijde van de prenten staan woorden die helpen om vragen te stellen over wat er op de foto is te 
zien. Er is ook ruimte om daarbij andere talen aan bod te laten komen en samen te ontdekken hoe 
dingen in een andere taal klinken. 
  

 

 
Op zoek naar klanken en letters. Doelen en activiteiten voor de leerjaren 1, 2 en 
3 / Janson, Dolf. - [S.l.]: -, [s.a.]. - 83 p.. - ISBN: 9789463421393: 19,89 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.2 opzo  

 
Een boek vol doelen en activiteiten om te werken aan de ontwikkeling van 
fonemisch bewustzijn en het ontdekken van het alfabetisch principe van taal. Op 
zoek naar klanken en letters beschrijft hoe kleuters op een speelse en 
onderzoekende manier nader kunnen kennismaken met klanken en met letters. 
De activiteiten gericht op klanken zijn aanvankelijk strikt gescheiden van de 

activiteiten die zijn gericht op de lettervormen. Ook in het lokaal is dit zichtbaar doordat het 
onderzoeken van klanken op een andere plek gebeurt dan het onderzoeken van lettervormen. Het zijn 
niet alleen verschillende doelen, maar ze maken ook gebruik van verschillende hersengebieden. Pas als 
beide voldoende gekend en herkend worden is een koppeling zinvol. Dan gaan ze letters koppelen aan 
klanken en begint het spellen van klankzuivere woorden. Bij elke activiteit is aangegeven op welk(e) 
doel(en) de handeling is gericht en welk materiaal daarbij gebruikt kan worden. Verder is steeds 
beschreven hoe de activiteiten kunnen verlopen, zijn er suggesties om het voor bepaalde leerlingen 
uitdagender te maken, maar ook hoe het voor andere leerlingen eenvoudiger en in kleinere stappen 
kan. Achterin is een registratielijst opgenomen, waarop alle doelen staan vermeld.  
 
 

Een dagje ondersteboven / Van Durme, Leen. - Hasselt: Clavis, 2015. - 14 p.. - 
ISBN: 9789044825749: 16,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 dagj  

 
Lex gaat boodschappen doen voor mama. Maar in alle winkels gebeurt iets 
bijzonders: bij de bakker staat niemand in de rij, in de dierenzaak ontsnappen 
alle beestjes Het is een heel gekke dag vandaag! Een grappig kijk- en zoekboek 
op groot formaat over een gek dagje winkelen. Allerlei mensen, dieren en 
dingen vind je op meerdere pagina's terug. Op elke bladzijde staan ook 

specifieke zoekopdrachten.  
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Het grote abc van Tuk / Sluyzer, Betty; Oud, Pauline. - Amersfoort: Betty 
Sluyzer, 2014. - 95 p.. - ISBN: 978-90-814655-5-7: 9,95 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 grot  
 
Een handig letter-klank-opzoek-boek met veel plaatjes en gekke 
voorleesversjes. Welke letters horen bij welke klanken in het Nederlands? 
Voor alle kinderen en grote mensen die leren lezen en schrijven. Gewone 
letters, cursieve letters, vette letters, drukletters, schrijfletters, het 
vingeralfabet en het braille-alfabet. Klanken, dubbelklanken en 

lettercombinaties. Kleine letters en hoofdletters in gewone letters en schrijfletters. 
 
 

Het is een boekje / Smith, Lane; Niskos, L.M.. - Rotterdam: Lemniscaat, 
2011. - [22] p.. - ISBN: 978-90-477-0430-0: 8,95 EUR  
Doelgroep: 0-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 heti  

 
Aap leest een boek. Kleine ezel wil weten wat aap vasthoudt. Hij stelt 
allerlei vragen, zoals: kun je erop kauwen? Kun je het op je hoofd zetten? 
Kun je er mee e-mailen? Aap luistert geduldig en legt dan uit wat het is: 
een boek. En je kunt het lezen. Waarop aap en ezel samen gezellig 
beginnen lezen in het boekje...  

 
 
Kleine handjes: mijn lichaam / [s.n.]. - [S.l.]: Yoyo Books, [s.a.]. - 22 p.. - 
ISBN: 9789461958204: 0,99 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 klei  

 
Dit mini-beeldwoordenboekje brengt een aantal woorden rond het 
lichaam in beeld: het hoofd, neus snuiten, het oog, kijken, ...  
 
 
Kleine handjes: school / [s.n.]. - [S.l.]: Yoyo Books, [s.a.]. - 22 p.. - ISBN: 
9789461958211: 0,99 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 klei  

 
Dit mini-beeldwoordenboekje brengt een aantal woorden rond de 
school in beeld: de krijtjes, het schoolbord, de pen, de meetlat, ...  
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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  

 
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.  
 

 
 

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  

 
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.  
 

 
 

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  
 
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.  

 
 

Mijn lettervrienden / Keijzer, Annabel. - Amsterdam: studio Annabel, 2015. - 
68 p.. - ISBN: 9789082450903: 22,50 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 mijn  

 
Een boek vol letters; mooi, grappig en aantrekkelijk vormgegeven. Deze letters 
zijn ook vrienden: Isa is virtuoos, Omar experimenteel en Joost avontuurlijk... 
Op de ene bladzijde stellen ze zich voor, op de andere bladzijde tonen ze waar 

ze goed in zijn, of wat ze graag doen...  
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Sjoes: Lesmateriaal voor het basisonderwijs ter stimulering van taalbewustzijn en 
meertaligheid, van inclusie en saamhorigheid / Helsloot, Karijn; Fleur, Daemen. - 
Amsterdam: Studio Taalwetenschap, 2018. - 64 p.. - ISBN: 9789082854701: 
EUR 35,00  
URL: https://goo.gl/d3mEuP 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.1 sjoe  

 
SJOES geeft de leerkracht in het basisonderwijs twaalf lessen in handen om de 
meertaligheid van zijn klas grijpbaar te maken. Speels en oppervlakkig, of juist 
serieus en diepgravend, ontdekken de leerlingen de eigenschappen van taal, van 

hun eigen talen en van andere talen. De verwantschap tussen woorden wordt zichtbaar. En juist dat 
hele andere woord voor hetzelfde begrip spreekt tot de verbeelding. Grammaticale verschillen tussen 
talen, en hun overeenkomsten, worden door SJOES onderwerp van gesprek. Taalachterstand verandert 
zo in verrijkende talenkennis. Het boek is een herwerkte versie van de downloadbare methode 'SJOES' 
uit 2016.  
 
 

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  

 
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.  
 

 

 
Geen woorden maar kinderen / Filipiak, Paul. - AH Helmond: Onderwijs maak je 
samen, 2015. - veelv. gepag.: 69,95 EUR  
Doelgroep: 0-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.3.1 geen  

 
'Geen woorden maar kinderen' is een pakket om weloverwogen en onder eigen regie 
je woordenschatonderwijs verder te verbeteren. Je bent vooral in de weer met 
leerlingen die zelf woorden willen gebruiken in teksten en situaties als ze willen 
luisteren, lezen, praten en schrijven. De kinderen blijven hierbij centraal staan en niet 
de woorden, hoe belangrijk die ook zijn. Het pakket bestaat uit een reflectiespel voor 

woordenschatonderwijs, praktische inspiratiekaarten, achtergrondinformatie en checklists voor: Al 

https://goo.gl/d3mEuP
http://hotelhallo.nl/
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doende woorden leren bij jonge kinderen, Kinderen leren woorden bij het technisch begrijpend lezen, 
Kinderen leren woorden bij de zaakvakken.  

 
 

 
Ik ben van boom roos vis : over leren lezen / Janssen, Ger M.; Lucas, Huub. - 
Tilburg: Zwijsen, 2017. - 255 p.. - ISBN: 978-90-487-3250-0: 29,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.1 ikbe  

 
Boom-roos-vis, later maan-roos-vis en tegenwoordig ik-kim-sim: een kleine 10 
miljoen kinderen hebben leren lezen met die eerste woorden. Veilig leren 
lezen, de methode die de fraters van Tilburg in 1958 ontwikkelden, is nog altijd 
de meest gebruikte in het Nederlandse en Vlaamse basisonderwijs. Ger Janssen 
beschrijft de intrigerende geschiedenis van het leesonderwijs in de twintigste 
en eenentwintigste eeuw aan de hand van deze methode van Zwijsen en vijf 

belangrijke voorlopers. Dit boek laat zien hoe de didactiek veranderde, en hoe de methode van frater 
Caesarius Mommers door de jaren heen steeds inspeelde op nieuwe inzichten en op de veranderende 
maatschappij.  
 
 

Letterboek / [s.n.]. - Tilburg: Zwijsen, 2014. - [48] p.. - ISBN: 978-90-487-1765-
1: 7,99 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.2 lett  
 
Dit letterboek sluit aan bij de methode maan roos vis van veilig leren lezen; de 
volgorde van de letters in dit boek is afgestemd op de volgorde van de 
methode: het begint met de i van ik, m van maan, r van roos, ...  
 
 

 
 

Maan roos vis woordenmaker / [s.n.]. - Tilburg: Zwijsen, 2018.. - ISBN: 978-90-
487-3370-5: 13,99 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.2 woor  

 
Door middel van kleine omslagkaartjes, elk voorzien van een letter, kunnen 
meer dan 100 korte woorden gemaakt worden van drie of vier (tweeklank) 
letters en letterclusters. Elk woord is in drie stukjes opgedeeld (bv. br-i-l, k-a-
st). Met de hulp van symbolen kan het kind zelf controleren of het woord goed 
gespeld is. Met duidelijk instructieblad voor de begeleider en suggesties om te 

variëren. Voor kinderen vanaf 6 jaar.  
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Leeslogboek / Kruijt, Petra. - Utrecht: Kok, 2018. - 96 p.. - ISBN: 9789043529105: 
11,99 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.3 lees  

 
In het 'PUUR! Leeslogboek' leg je al je leeservaringen vast. Welke boeken 
inspireren jou? Welke zin uit het boek wil je onthouden? Naast veel schrijfruimte 
per gelezen boek staan er in dit logboek ook lijstjes om in te vullen, bijvoorbeeld 
over je favoriete kinderboeken of de fijnste plekken om te lezen. Een praktisch 
invulboek wat het lezen nog leuker maakt!  

 
 

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  

 
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...  

 
 

Werken met woordlijsten / Van der Linden, Susan. - [S.l.]: Onderwijs maak je samen, 
2009. - 72 p.: 49,95 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.7 werk  

 
Herhaald lezen is een goede oefening, zeker voor leeszwakke kinderen. Maar 
woordrijen lezen is erg saai en men moet nogal een gemotiveerde leerling zijn om 
steeds maar de eindeloze rijen woorden te oefenen. Deze twee elementen kunnen 
ook samengevoegd worden en het saaie oefenen kan veranderd worden in een leuke 
en tevens betekenisvolle activiteit. Bij elk thema biedt de kopieermap een woordveld 

aan in de vorm van een blad vol met woorden. Deze woorden hebben allemaal relatie met een thema. 
Door met die woorden opdrachten te maken waarbij ze telkens die woorden moeten lezen, krijgt het 
herhaald lezen en dus oefenen van woorden vorm, maar heeft het voor kinderen vooral ook inhoud. De 
map bestaat uit een reeks uitgewerkte thema's op drie niveaus.  

 
 

 
Spellingwaaier / Neels, Nicole. - [S.l.]: Eduforce, 2013. - waaier 
(53 p.). - ISBN: 9789491510335: 13,95 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.6.3 werk 
 
De Spellingwaaier bestaat uit losse steunkaarten met de 
spellingafspraken van de Spellingchecker verkort afgebeeld. De 

steunkaarten geven de mogelijkheid om de spellingsafspraken gefaseerd aan te bieden 
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waardoor ze niet alleen goed te gebruiken zijn naast elke methode maar ook bijvoorbeeld 
tijdens de remedial teaching.  
 
 

Werkboek spellingchecker : hoorwoorden  / Eduforce. - [S.l.]: Eduforce, 
2013. - 46 p.. - ISBN: 9789491510564: 3,95 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.6.3 werk 
 
Dit werkboek met spellingsopdrachten en leesteksten maakt het mogelijk om het 
spellen en lezen aan elkaar te koppelen, waardoor er een sterke interventie zal 
kunnen plaatsvinden, op beide gebieden.  

 
 

 
Boer! / Maes, Lennaert; Boone, Andries. - Wemmel: 
deRand vzw, 2018. - 41 p., bevat: cd + lesmateriaal: 
5,00 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
URL: http://boerboer.be/ 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.9.3 boer  

 
De cd en lessuggesties horen bij de voorstelling BOER! 
BOER!, een interactieve muzikale theatervoorstelling 
rond respect voor de natuur en voor elkaar. Tegelijk 

introduceert de voorstelling heel wat weetjes over het boerenleven. De cd kan even goed los van de 
voorstelling gebruikt worden. Door de liedjes komen kinderen op een leuke manier met het Nederlands 
in contact. Met de opdrachten oefenen ze verder hun Nederlands. Op de bijbehorende site kan je de 
liedjes beluisteren en staan er nog meer opdrachten!  

 
 

 

 
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  
 
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, 

http://boerboer.be/
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van 13 tot 17 jaar, met twaalf verschillende nationaliteiten en tien verschillende talen werkten mee 
aan dit boek.  

 
 

 

 
Praktisch didactisch : adviezen voor de NT2-docent / Olijhoek, Vita ; Valk, Anja. - 
Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2018. - 202 p.. - ISBN: 978-90-469-0580-7: 26,50 
EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.1.1 prak  

 
De uitgave Praktisch didactisch geeft waardevolle adviezen op het snijvlak van 
theorie en praktijk. De auteurs hebben in dit boek hun vakkennis gecombineerd 
met hun jarenlange ervaring als NT2-docent en trainer. Wat docenten hun tijdens 
trainingen voorlegden, vormt een belangrijke inspiratiebron voor de 45 vragen 

en adviezen die in het boek aan de orde komen. Ze behandelen zowel vragen van didactische aard als 
zaken die gericht zijn op pedagogisch handelen. Ook gaan de auteurs in op kwesties die te maken 
hebben met de intake en het monitoren van cursisten. Tenslotte bespreken ze vraagstukken die 
specifiek op het vakgebied van de NT2-docent liggen en onderwerpen waarbij de NT2-docent zelf 
centraal staat. De auteurs geven per vraag beknopt weer wat de achtergrond is en reiken adviezen aan 
die de docent meteen in de praktijk kan toepassen. Bij elke vraag wordt ook aangegeven onder welke 
competentie van het Competentieprofiel Docent Nederlands als Tweede Taal van de BVNT2 het advies 
valt. Op de bijbehorende website staan literatuurverwijzingen.  

 
 

 
LINK werkboek / [s.n.]. - [S.l.]: Boom, 2018. - 248 p.. - ISBN: 9789024422470: 19,90 
EUR  
Doelgroep: 17-18 jaar, Volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.1 link  

 
LINK is de nieuwe digitale, taakgerichte en communicatieve NT2-leerlijn voor laag- en 
middenopgeleide anderstaligen. LINK is een alles-in-één digitale methode: u heeft 
geen aanvullend materiaal of tools meer nodig. Dit papieren werkboek maakt het 
mogelijk deze innovatieve methode ook in een computerloze les te gebruiken. Het 
werkboek bevat alle 20 thema's met taken van de digitale methode. Het werkboek is 

geen aanvulling op, maar een ondersteuning van het digitale platform: het biedt de docent de 
keuzemogelijkheid tot een les zonder computer of blended learning, waarbij computer en boek worden 
gecombineerd.  
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Nederlands voor Syriërs Niveau A0-A2 / Lukassen, Vera. - [S.l.]: Serasta, 2015. - 
146 p.. - ISBN: 9789491998225: 47,95  
Doelgroep: 17-18 jaar  
URL: www.serasta.nl/oefen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.3 nede  

 
Dit boek wil een compleet pakket bieden voor Syriërs om Nederlands te leren tot 
niveau A2 van het ERK. Oefenbestanden zijn te vinden op de site.  
 

 
 
 

 
Woordenstroom : werkvormen voor woordenschat / Minnema, Lotte. - Bussum: 
Uitgeverij Coutinho, 2018. - 107 pagina's. - ISBN: 978-90-469-0608-8: 14,50 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar, Volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.3.1 woor  

 
Woordenstroom bevat veertig gevarieerde werkvormen om woorden op een 
actieve en speelse manier terug te laten komen in de taalles. De werkvormen 
kunnen gebruikt worden door iedere taaldocent, ongeacht in welke taal, op welk 
taalniveau, in welk leerjaar en met behulp van welke leergang hij of zij lesgeeft. De 

werkvormen betrekken cursisten actief bij het herhalen van woorden, vergen weinig voorbereidingstijd 
van de docent en zijn gemakkelijk in elke taalles in te passen. Met het overzicht voorin het boek kan 
makkelijk de juiste werkvorm gezocht worden aan de hand van eigenschappen als de benodigde lestijd 
en voorbereidingstijd, het ERK-niveau en of de werkvorm zich richt op receptief of productief gebruik 
van de woorden.  

 
 

 
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: 13-18 jaar, Volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.2 ster ; TAAL 3.5.2 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.  
 
 
  

http://www.serasta.nl/oefen
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Naar de top / Wahldén, Christina; van der Voet, Paulette. - Amsterdam: 
Eenvoudig Communiceren, 2018. - 48 p.. - (De Leesstraat). - ISBN: 978-90-8696-
335-5: 7,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 lees  

 
De Leesstraat bestaat uit makkelijk te lezen korte verhalen op taalniveau A1 tot 
A2. Elke dag loopt de Afghaanse Nasima met haar zusje een uur naar school. En 
een uur terug. Dat vindt ze niet erg, want ze gaat graag naar school. Hun vader wil 
dat al zijn dochters een goede opleiding krijgen. Nasima zegt altijd dat ze lerares 

wil worden. Maar diep in haar hart weet ze: ik word directeur van de school.  
 
 

Niet bang zijn / Engdal, Britt; van der Voet, Paulette. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2018. - 56 p.. - (De Leesstraat). - ISBN: 978-90-8696-336-2: 7,50 
EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 lees  

 
De Leesstraat bestaat uit makkelijk te lezen korte verhalen op taalniveau A1 tot 
A2. Het gaat niet goed met Aletta. Ze is ziek en ze heeft net gehoord dat ze niet 
meer beter wordt. Aletta is bang voor de behandeling in het ziekenhuis. En bang 
voor de toekomst. Maar dan vertelt haar jongste dochter dat ze in verwachting is. 

Aletta wordt voor het eerst oma! En opeens lijkt de toekomst wat minder eng...  
 
 

Nieuwkomers op de dijk / Ganser, Susanne; Zindler, Frederike. - Amsterdam: 
Eenvoudig Communiceren, 2018. - 56 p.. - (De Leesstraat). - ISBN: 978-90-8696-
333-1: 7,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 lees  

 
De Leesstraat bestaat uit makkelijk te lezen korte verhalen op taalniveau A1 tot 
A2. Wilma is 77 en woont in 'het dorpje': drie huizen op de dijk. In het dorpje 
gebeurt nooit iets. Tot op een dag drie bussen met vluchtelingen op de dijk staan. 
Ze gaan wonen in de oude visfabriek. Wilma is bang voor de nieuwkomers. Ze wil 

niets met hen te maken hebben. Ook niet met de vrouw die steeds zo vriendelijk naar haar lacht. Toch?  
 
 

Daria voelt zich thuis / Johansson, Emma-Ida; van der Voet, Paulette. - 
Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2018. - 40 p.. - (De Leesstraat). - ISBN: 
978-90-8696-334-8: 7,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 LEES  

 
De Leesstraat bestaat uit makkelijk te lezen korte verhalen op taalniveau A1 tot 
A2. Daria´s kinderen doen het goed op school. Ze is heel trots op hen. Zelf vindt 
Daria de Nederlandse taal maar lastig. Ze gaat naar de les, en doet haar best. Toch 
is ze soms best eenzaam. Maar dan ontmoet ze in het park Marit en haar hondje 

Ronja. Het is het begin van een mooie vriendschap.  
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Ver weg Dichtbij : schrijfprijs NT2 2018 / Stichting Les. - Amsterdam: 
Boom, 2018. - 64 p.. - ISBN: 9789024424177: 9,90 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 15-16 jaar 17-18 jaar  
URL: http://www.schrijfprijsnt2.org/index.html 
Vindplaats Antwerpen: 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.  
 
 

Tita / Vanderstocken, Janique. - [S.l.]: -, [s.a.]. - 36 p. 
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 Tita  

 
Bewerking van het verhaal "Como Agua para Chocolate" van Laura 
Esquivel. Verhaal over Tita, die als jongste dochter niet mag trouwen 
maar voor haar moeder moet zorgen. Maar dan wordt Tita verliefd...  

 
 

Te laat / van Caeneghem, Johan; van Gemen, Rowan. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2018. - 40 p.. - (Woordwinst). - ISBN: 978-90-8696-337-9: 8,44 
EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 woor  

 
De Leesstraat bestaat uit makkelijk te lezen korte verhalen op taalniveau A1 tot 
A2. Taher neemt altijd de trein naar zijn werk. Op een dag vraagt een man op het 
station hem om hulp. Taher wil niet te laat op zijn werk komen. Maar hij wil ook 
niet de man alleen laten staan. Wat nu?  

 
 

 
Dutch grammar support / Huizinga, Marijke; Zevenbergen, Yvonne. - Amsterdam: 
Boom, 2018. - 218 p.. - ISBN: 9789024414628: 27,50 EUR  
Doelgroep: 17-18 jaar, Volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: 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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Colorcards. Multi-Match: Categories = Categoriën / [s.n.]. - Milton Keynes: 
Speechmark Publishing Ltd, 2018., bevat: 2 X 96 foto's, handleiding. - (Colorcards). 
- ISBN: 9780815369011: 40,00 euro  
Doelgroep: 3-18 jaar, Volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 colo  

 
Deze ColorCards zijn bedoeld als hulpmiddel bij het onderwijzen van een brede 
reeks taalvaardigheden. De geïllustreerde voorwerpen komen uit 24 categorieën en 
zijn in groepjes van vier gerangschikt. Elke groep heeft een ander thema. De 

woordenschat is zeer uitgebreid en concentreert zich op bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden. Elke 
kaart is dubbel. Sommige kaarten laten één eenvoudig voorwerp zien en andere een kleine groep 
voorwerpen.  

 
 

 
Samen praten / [s.n.]. - Veldhoven: Educo, [s.a.]., bevat: 2 platen, 4 
sets 2 magneten (geel, rood, groen, blauw) 16 opdrachtkaarten, 
handleiding: 99,5 EUR (spel) 37,5 EUR (standaard  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 same  

 
Samen praten wordt door 2 kinderen tegelijk gespeeld. Met de 
dubbelzijdig bedrukte praatplaat tussen hen in geven de kinderen 
elkaar mondelinge opdrachten over waar welke kleur magneet te 
plaatsen. Als de opdracht juist wordt uitgevoerd blijven de magneten 

op het bord zitten.  

 
 

 
Hoe laat is het? / [s.n.]. - Ravensburg: Ravensburger Spieleverlag, 2011. - 27 
klokkaarten, klok, 2 wijzers, spelregels. - ISBN: 4005556244089: 15,90 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.5 wiek  

 
Aan de hand van verschillende spelvormen worden stap voor stap hele uren, halve 
uren en minuten aangebracht en ingeoefend.  
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Colorcards : Life Times: Life Events / [s.n.]. - Milton Keynes: 
Speechmark Publishing, 2017. - 36 kaarten, handleiding. - (Colorcards). 
- ISBN: 9780863888748: 55,50 EUR  
Doelgroep: 3-18 jaar, Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 colo  

 
Deze set bevat 36 foto's met sleutelmomenten uit het leven. Vaak 
geven de belangrijke momenten in het leven gemakkelijker aanleiding 

tot reactie, emotie en herinnering.  
 
 

Rory's story cubes: mix collection / [s.n.]. - Belfast: The Creativity Hub, 
[s.a.]. - 9 dobbelstenen: 10,90 EUR  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 stor  

 
Gooi met de dobbelstenen en bij elke afbeelding past een verhaal. Een 
niet- competitief spel voor één of meerdere spelers. Kan gespeeld worden 
door kinderen, jongeren en volwassenen. Rory Story Cubes zet je aan tot 
denken, spreekt tot je verbeelding en verbetert je gespreksvaardigheden. 
Deze dobbelstenen hebben drie categorieën: clues (cracking time), 
enchanted (fantastic fairy tales) en prehistoria (primeval predators).  

 

 
Konijn is jarig [kamishibai] / Sterkens, Christine. - Zoersel: Nik-Nak, 2018. 
- 14 vertelplaten (A3). - ISBN: 9789492410764: 29,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 koni  

 
Vertelplatenset bij het verhaal 'Konijn is jarig', uit de reeks tweetalige nik-
nakboekjes. Deze slaan een brug tussen de moedertaal en een vreemde 

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

Ssst! De tijger slaapt! / Teckentrup, Britta. - Amsterdam: Gottmer, 2017. - 12 
vertelplaten. - ISBN: 978-90-257-6841-6: 26,99 EUR  
Doelgroep: 0-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 ssst  

 
Ssst! De tijger slaapt en we willen haar niet wakker maken. Er is alleen een 
probleem: alle dieren moeten erlangs en ze ligt vreselijk in de weg. Hoe gaan ze 
dat oplossen? Gelukkig heeft de slimme kikker een idee: alle dieren zweven een 
voor een met een ballon over de tijger heen. Maar de dieren hebben wel hulp 
nodig. De lezer wordt dan ook aangemoedigd de dieren veilig over de tijger heen 

te krijgen door te blazen, te aaien, te wiegen en zelfs een slaapliedje te zingen. Zal het alle dieren lukken 
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veilig aan de overkant te komen? En zeg, waar zijn al die ballonnen eigenlijk voor? Een interactief verhaal 
om te vertellen met de kamishibai.  

 
 

 
Woord en beeld : leerwoordenboek voor anderstaligen / Sciarone, A.G.. - 
Amsterdam: Boom, 2018. - 167 p.. - ISBN: 978-90-244-0832-0: 27,50 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar, Volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: 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.  
 

 
 

Hollandia's tien talen scheepswoordenboek : Engels, Frans, Duits, 
Nederlands, Deens, Spaans, Italiaans, Portugees, Turks, Grieks / Webb, 
Barbara; Manton, Michael. - Haarlem: Hollandia, 2008. - 239 p.. - ISBN: 
978-90-6410-468-8: 3,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 Holl  

 
Een uniek scheepswoordenboek in tien talen. Het bevat woorden op het 

gebied van noodgevallen en hulpvragen, in de haven, uitrusting, instrumenten, tuigage, de motor, op 
zee, navigatie, ... voor watersport en scheepvaart.  
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Leuven '68 : de studentenrevolte die het land deed daveren / Willemaerts, Lisa; 
Van Nereaux, Aline; Van Schaeren, Johan. - Leuven: Stad Leuven, 2017. - 
lespakket (18 p. + bijlagen); dvd: 5,00 EUR (dvd)  
Doelgroep: 15-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 leuv  

 
De film Leuven '68 brengt het verhaal van de legendarische studentenrevoltes 
aan de Leuvense universiteit in 1968. Met het lessenpakket bij de film 
onderzoeken leerlingen van de 3e graad secundair onderwijs aan de hand van 
verschillende thema's de historische en actuele aspecten van de 

studentenprotesten. Het lessenpakket is modulair opgevat. De leerkracht kan een aantal opdrachten 
combineren tot één of twee lesuren. De opdrachten zijn verdeeld in vier thema's: omgaan met bronnen; 
(jongeren) cultuur in de jaren '60; een politieke samenleving; Leuven '68 actueel.  
 
 

 
 
Cafard : the greatest war is the one within / Bultheel, Jan; Daoudi, Amira; Van 
den Berghe, Seppe. - Lubbeek: September Film Distribution, 2016. - film (89 
min.), boek (143 p.), lesmap (27 + 6 p.). - ISBN: 8718836862557. - ISBN: 
9789401429863: 9,99 EUR (dvd) : 19,99 EUR (boek)  
Doelgroep: 13+  
URL: http://www.nooitmeeroorlog.be/nl/cafard/voor-de-leerkracht 
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.5 cafa  

 
1914. Terwijl Jean Mordant de wereldtitel worstelen behaalt in Buenos Aires, 
wordt zijn jonge dochter Mimi in Oostende verkracht door Duitse soldaten. Jean 

zweert dat hij het onrecht zal wreken en neemt dienst bij het prestigieuze ACM-korps, de allereerste 
pantserdivisie ter wereld. De film 'Cafard' werd gemaakt met de 'motion capture' techniek waarbij de 
acteurs speciale pakken aantrekken en hun bewegingen en mimiek worden overgezet op 
animatiefiguren. De verhaallijn van 'Cafard' is realistisch en historisch relevant. De film toont het beeld 
van de smerige, ellendige oorlog met personages die vooral bezig zijn met overleven en die eigenlijk 
terug naar huis willen. In de zijlijn komen bovendien heel wat verhalen aan bod van aan en achter het 
front, elementen die vaak onderbelicht worden als het om de WOI gaat (de pogroms, de bezetting, de 
Spaanse griep, de Oktoberrevolutie). De lesmap bij de film bevat een rijke bron aan informatie over het 
maken van de film, maar ook veel historische achtergrond en duiding. De opdrachten zijn erg divers en 
er is een speciaal luik voor BSO/TSO/BuSO. Als voorbereiding op de film vind je op de website 
nooitmeeroorlog.be dagboekfragmenten van enkele ACM-leden, verwerkt in 6 profielpagina's. 
Leerlingen vinden er allerhande info omtrent het ACM-korps, WOI ...De graphic novel vertelt hetzelfde 
verhaal als de film, met als voordeel dat je het op eigen tempo kan bekijken/lezen. De strip bevat een 
uitgebreid historisch dossier, waarin feiten van fictie worden gescheiden.  
 
 

http://www.nooitmeeroorlog.be/nl/cafard/voor-de-leerkracht
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Nooit meer oorlog [handleiding] / Netwerk oorlog en vrede. - 
Diksmuide: Netwerk oorlog en vrede, 2014. - 122 p. 
Doelgroep: 4-14 jaar  
URL: http://www.nooitmeeroorlog.be/ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.5 nooi  

 
'Nooit meer oorlog' is een website en project voor het basisonderwijs 
rond herinneringseducatie, meer bepaald de herdenking van de eerste 
wereldoorlog. Doorheen dit project nemen drie getuigen je leerlingen 
mee doorheen het WOI-verhaal. De kleuters leren Emma en Emiel aan 

de hand van een fotoverhaal kennen, waarna zij zich vooral op het thema 'conflict' focussen. De 
leerlingen van het lager onderwijs duiken in het dagboek van Jerome Seynhaeve, met de daarbij 
horende thema's en uitbreidingen. Als leerkracht krijg je niet alleen een lesdoel per 
onderdeel/getuigenis, maar ook concrete suggesties en een bezoektip om met je klas op stap te gaan, 
op hele diverse locaties, dit project is namelijk niet locatiegebonden. Deze handleiding is handig om je 
project voor te bereiden, meer uitgebreide informatie vind je op de website.  
 
 

 
Hit the City [draaiboek] / Link in de Kabel. - Brussel: Mediawijs.be, [s.a.]. 
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: http://www.hitthecity.be 
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.4 hitt  

 
'Hit the City' is een online stadsspel dat zich richt op maatschappelijk kwetsbare 
jongeren vanaf 13 jaar (bijzondere jeugdzorg, anderstalige nieuwkomers, ...). 
Het spel daagt hen uit na te denken over het gebruik van sociale media en hun 
online identiteit. Bovendien leren ze door het spel te spelen hun stad of buurt 
beter kennen. Hit the City is opgevat als een kant-en-klaar spel, ondersteund 

door een website. Het spel kan makkelijk in andere contexten geïmplementeerd worden. In dit 
draaiboek vind je alle praktische informatie om met het spel aan de slag te gaan. Je kunt ook een beroep 
doen op de ervaring en de expertise van de makers voor een inhoudelijke, technische of speltechnische 
ondersteuning.  
 
 

 
A rainbow of friends / Hallinan, P. K; Sychareune, Jennifer. - Nashville, 
Tennessee: Ideals Children´s Books, 2013. - 1 v. (unpaged). - ISBN: 
2013010893. - ISBN: 978-0-8249-5651-6: 6.95 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.1 rain  

 
Tweetalig (Engels - Spaans) prentenboekje met tekst op rijm over de 
diversiteit aan kleuren, grootte, talenten en persoonlijkheden binnen 
een groep vrienden die samen prachtige dingen kunnen verwezenlijken. 
Met achteraan in het boek een woordenlijst Engels - Spaans.  

 

http://www.nooitmeeroorlog.be/
http://www.hitthecity.be/
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Je hebt makkelijk praten : het begeleiden van gesprekken over 
maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas / Radstake, Hester. - 
NL: Stichting School & Veiligheid, 2016. - 25 p. 
Doelgroep: 10-18 jaar  
URL: https://goo.gl/bSUDKz 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 jehe  

 
Leerkrachten voelen zich vaak onzeker bij het voeren van een gesprek 
over maatschappelijk gevoelige onderwerpen zoals vrijheid van 
meningsuiting, vluchtelingenproblematiek, extremisme en seksuele 

diversiteit. Nochtans spelen ze een cruciale rol om maatschappelijk gevoelige onderwerpen zó te 
bespreken, dat het betekenisvolle leermomenten worden voor leerlingen over hoe we met elkaar in 
deze diverse wereld samenleven. Deze handleiding behoort oorspronkelijk bij een docententraining 
maar kan zelfstandig gebruikt worden. Naast een theoretisch kader bevat de handleiding opdrachten 
waarmee je oefent in de praktijk. De volgende onderwerpen komen aan bod: een hulpmiddel voor de 
voorbereiding en de evaluatie van het gesprek; verschillende typen gespreksaanpakken; diverse 
docentrollen; aandachtspunten bij de uitvoering van het gesprek; tips voor het omgaan met 
oververhitting; gesprektips voor het stellen van open vragen in het gesprek.  
 
 

Meditatieve animatie : een wakkere droom : de grenzen voorbij / Charcosset, 
Amélie. - Brussel: Oxfam-Solidariteit - 8 p. 
Doelgroep: 14+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 wakk  

 
De wakkere droom is een begeleide dagdroom die de mogelijkheid biedt om 
een innerlijke reis te maken in een ingebeelde ruimte. Daag je leerlingen uit 
om op deze bijzondere manier na te denken over grenzen. Aan de hand van 
een voorleestekst nodig je hen uit om associaties te maken en na te denken. 
Wie heeft recht op vrij verkeer op onze planeet? Waarom? En hoe? Inspelen 

op de verbeelding aan de hand van meditatietechnieken is een bijzondere manier om een debat te 
openen. Het doel is meer begrip creëren, vooroordelen aan de kant schuiven en ideeën/meningen 
uitwisselen. Deze activiteit is geschikt voor iedereen vanaf 12 jaar en duurt 2 lesuren. Er worden tips 
gegeven voor aansluitende acties zoals 'mijn klas ontmoet en steunt migranten', 'mijn klas organiseert 
een sensibiliseringsactie rond migratie', 'mijn klas maakt een artistieke creatie over migratie'.  
 
 

 Lou viert carnaval / Amant, Kathleen. - Hasselt: 
Clavis, 2018. - [32] p. prentenboek; 133 p. 
educatieve map. - ISBN: 978-90-448-2994-5: 
14,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 louv  

 
In dit grappige en herkenbare carnavalsverhaal 
toont Lou hoe mooi en divers onze samenleving 
is. Voor iedereen vanaf 4 jaar. In het 

bijbehorende educatief pakket vind je activiteiten, uit alle domeinen van de ontwikkelingsdoelen, om 
met het boek aan de slag te gaan. Lees zeker ook de tips voor klasinrichting en interactie met je kleuters 
in het eerste deel van het pakket.  

 

https://goo.gl/bSUDKz
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Plantyn : Algemene Wereldatlas / van hecke, Etienne; Vanderhallen, Dirk; 
Verstraeten, Gert; Callemeyn, An. - Mechelen: Plantyn, 2017. - 203 p.. - ISBN: 
978-90-301-4894-4: 29,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.1 plan  
Vindplaats Turnhout: WBE 6.1 plan  
 
Een complete wereldatlas voor school en voor thuis.  
 
 
 

 
 

 
 
Spelen overal ter wereld [lesmap] / Plan België. - Mechelen: 
Speelgoedmuseum, 2017. - 35 p. 
Doelgroep: 8-12 jaar  
URL: http://www.speelgoedmuseum.be/scholen/lesmappen.html 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.5 spel  

 
Deze lesmap voor het 4e, 5e en 6e leerjaar lager onderwijs werd gemaakt ter 
voorbereiding en aanvulling van het spelatelier 'Spelen overal ter wereld' in 
het Speelgoedmuseum. Daarnaast bevat de lesmap achtergrondinformatie 

over kinderrechteneducatie en het wereldwijde Kinderrechtenverdrag.  
 

 
Voedselatlas / Malerba, Giulia; Sillani, Febe. - Lisse: Rebo Productions, 2017. - 
71 p.. - ISBN: 978-90-366-3590-5: 14,95 EUR  
Doelgroep: 7-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.7 voed  

 
In deze grote voedselatlas ontdek je wat er overal in de wereld wordt verbouwd, 
gekweekt en gegeten. Op overzichtsplaten van werelddelen staat informatie 
over een paar karakteristieke producten van elk continent, zoals de 
apenbroodboom in Afrika. Op de kaarten van elk land staan gedetailleerde 
tekeningen van heel veel producten en gerechten, met de namen erbij en allerlei 

weetjes. Zo lees je dat Griekenland de grootste rozijnenexporteur is ter wereld, en dat Tabasco is 
uitgevonden in Louisiana. Per land is er een algemene introductie (bv. "De Nederlandse keuken blinkt 
uit in eenvoud'). Op school kan dit boek een aanvulling zijn op landenkennis. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.  
 
 

 

http://www.speelgoedmuseum.be/scholen/lesmappen.html
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Egypte : Land inZicht / Block, Marta Segal; Renting, Geert. - Etten-Leur: 
Corona, 2015. - 48 p.. - (Land inZicht). - ISBN: 978-94-6175-241-3: 17,92 EUR  
Doelgroep: 10-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 EGY egyp  

 
Jonge lezers vanaf 10 jaar krijgen, met dank aan de leesserie Land inZicht, een 
breed inzicht in de besproken landen. In dit deel wordt Egypte bekeken vanuit 
verschillende invalshoeken. Er is aandacht voor de natuur, voor politiek, 
economie, geschiedenis, onderwijs, cultuur, en meer. Het boek staat vol 
interessante feitjes en prachtige foto's die typerend zijn voor het land.  

 
 

Zuid-Afrika : Land inZicht / Throp, Claire; Renting, Geert. - Etten-Leur: Corona, 
2014. - 48 p.. - (Land inZicht). - ISBN: 978-94-6175-186-7: 17,92 EUR  
Doelgroep: 10-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 ZAF zuid  
 
Beschrijving: zie hoger.  
 
 
 
 

 
 

Israël: Land InZicht / Throp, Claire; Renting, Geert. - Etten-Leur: Corona, 2014. 
- 48 p.. - ISBN: 978-94-6175-118-8: 17,92 EUR  
Doelgroep: 10-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 ISR isra  
 
Beschrijving: zie hoger. 
 
 
 
 

 
 

 
Iran : Land inZicht / Spilsbury, Richard; Renting, Geert. - Etten-Leur: Corona, 
2014. - 48 p.. - (Land inZicht). - ISBN: 978-94-6175-188-1: 17,92 EUR  
Doelgroep: 10-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 IRN iran  
 
Beschrijving: zie hoger. 
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Zuid-Korea : de republiek Korea : Land inZicht / Raum, Elizabeth; Renting, 
Geert; Walsmit, Vanja. - Etten-Leur: Corona, 2015. - 48 p.. - (Land inZicht). - 
ISBN: 978-94-6175-187-4: 17,92 EUR  
Doelgroep: 10-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 KOR kore  
 
Beschrijving: zie hoger. 
 
 
 

 
 

Pakistan : de markt / Vandevoorde, Helga; De Koster, Bea. - 
Brussel: Studio Globo, 2018. - tijdschrift (17 p.) + kalenderfoto 
+ opdrachtbladen (16 p.) + 14 dominokaartjes met spelbord + 
interactieve powerpoint (online). - (Wereldreis; 2018/ 06) 
Doelgroep: 6-12 jaar  
URL: https://www.studioglobo.be/nl/wereldreis/wereldreis-
juni-2018 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 PAK were  

 
Wereldreis is een mondiaal magazine dat bij de 

Wereldkalender van 11.11.11 hoort. Elke maand zoomt Wereldreis in op een land en een thema, 
uitgewerkt per graad. Deze Wereldreis brengt ons naar de markt in Karachi, een grote metropool in 
Pakistan. Met de bijbehorende opdrachten krijgen leerlingen inzicht in de markt (plaatselijk en 
mondiaal), ontdekken ze alternatieven die meer duurzaamheid inhouden en worden ze aangemoedigd 
om hun koopgedrag bij te sturen. Er zijn doefiches (lassi, een weegschaal en garam masala maken, op 
het hoofd dragen, pinda's pellen); stappenplannen om diverse marktkramen te maken (met 
opdrachtjes) enz... Op de website van Studio Globo vind je alle downloadbare werkbladen en een 
interactieve powerpointpresentatie met filmpjes en activiteiten voor elke graad.  

 
 

 
Brazilië : Land inZicht / Morrison, Marion; Renting, Geert. - Etten-Leur: 
Corona, 2014. - 48 p.. - (Land inZicht). - ISBN: 978-94-6175-122-5: 17,92 EUR  
Doelgroep: 10-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.3 BRA braz  
Beschrijving: zie hoger. 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.studioglobo.be/nl/wereldreis/wereldreis-juni-2018
https://www.studioglobo.be/nl/wereldreis/wereldreis-juni-2018
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Cuba : Land inZicht / Collins, Frank; Renting, Geert. - Etten-Leur: Corona, 
2014. - 48 p.. - (Land inZicht). - ISBN: 978-94-6175-185-0: 17,92 EUR  
Doelgroep: 10-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.3 CUB cuba  
Beschrijving: zie hoger.   
 
 
 
 
 

 

 
Griekenland: Land inZicht / Hunt, Jilly; Renting, Geert. - Etten-Leur: Corona, 
2014. - 48 p.. - (Land inZicht). - ISBN: 978-94-6175-117-1: 17,92 EUR  
Doelgroep: 10-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.5 GRC grie  
 
Beschrijving: zie hoger. 
 
 
 
 

 
 

Litouwen : Land inZicht / Waldron, Melanie; Renting, Geert. - Etten-Leur: 
Corona, 2014. - 48 p.. - (Land inZicht). - ISBN: 978-94-6175-184-3: 17,92 EUR  
Doelgroep: 10-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.5 LTU lito  
 
Beschrijving: zie hoger. 
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Spelen overal ter wereld [lesmap] / Plan België. - Mechelen: Speelgoedmuseum, 
2017. - 35 p. 
Doelgroep: 8-12 jaar  
URL: http://www.speelgoedmuseum.be/scholen/lesmappen.html 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.5 spel  

 
Deze lesmap voor het 4e, 5e en 6e leerjaar lager onderwijs werd gemaakt ter 
voorbereiding en aanvulling van het spelatelier 'Spelen overal ter wereld' in het 
Speelgoedmuseum. Daarnaast bevat de lesmap achtergrondinformatie over 
kinderrechteneducatie en het wereldwijde Kinderrechtenverdrag.  
 

 
 

Voedselatlas / Malerba, Giulia; Sillani, Febe. - Lisse: Rebo Productions, 2017. - 
71 p.. - ISBN: 978-90-366-3590-5: 14,95 EUR  
Doelgroep: 7-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.7 voed  

 
In deze grote voedselatlas ontdek je wat er overal in de wereld wordt verbouwd, 
gekweekt en gegeten. Op overzichtsplaten van werelddelen staat informatie 
over een paar karakteristieke producten van elk continent, zoals de 
apenbroodboom in Afrika. Op de kaarten van elk land staan gedetailleerde 
tekeningen van heel veel producten en gerechten, met de namen erbij en allerlei 

weetjes. Zo lees je dat Griekenland de grootste rozijnenexporteur is ter wereld, en dat Tabasco is 
uitgevonden in Louisiana. Per land is er een algemene introductie (bv. "De Nederlandse keuken blinkt 
uit in eenvoud'). Op school kan dit boek een aanvulling zijn op landenkennis. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.  

 

 
Wat staat er nu eigenlijk echt in de Koran? / Benzine, Rachid; Saidi, Ismaël; Van 
Den Berghe, Erik. - Antwerpen: Eik Uitgeverij, 2017. - 151 pagina's. - ISBN: 978-
94-6358-004-5: 16,90 EUR  
Doelgroep: 16+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.5 wats  

 
Rachid Benzine, islamoloog en Ismaël Saidi, auteur en regisseur, zijn zich ten volle 
bewust van de grote onwetendheid die heerst over de heilige tekst van de 
moslims. Zij hebben besloten om hun krachten te bundelen om de Koran uit te 
leggen op een vernieuwende manier. Wie is Muhammad? Wie zijn de 

'ongelovigen' aan wie zoveel ongeluk beloofd wordt? Wie zijn de joden die in verschillende verzen 
voorkomen? Wat betekent 'jihad'? Is de Koran werkelijk gewelddadig? Wat betekent 'halal'? ... Rachid 
Benzine geeft klare en duidelijke antwoorden op de vele vragen die met humor gesteld worden door 
Ismaël Saidi. Er wordt gebruik gemaakt van historische bronnen, antropologie en tevens semiologie. 
Hun pedagogische benadering is heel origineel. De twee auteurs ontwikkelen in negen hoofdstukken de 
voornaamste vragen die velen zich stellen. De lezer kan aldus samen met hen de reis maken naar de 
oorsprong van de Koran en ontdekken hoe de Arabische maatschappij in de 7de eeuw functioneerde, 
daar zij de bakermat vormt van de Koran. Met veel humor en toegankelijk geschreven. Zeker geschikt 
voor scholen.  

http://www.speelgoedmuseum.be/scholen/lesmappen.html
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Human Flow / Ai Weiwei. - [S.l.]: Participant Media, 2018. - dvd (135 min.), 
lesmap (11 p.). - ISBN: 7108635641247: 35,95 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 huma  

 
De befaamde Chinese kunstenaar en activist Ai Weiwei begon al in 2016 aan een 
documentaire over vluchtelingen met zijn iPhone. Samen met een internationaal 
team van 300 man werd gedurende bijna twee jaar meer dan duizend uur aan 
beeldmateriaal verzameld. Uiteindelijk ging de film van 135 min. in september 
2017 in wereldpremière. De documentaire brengt zowel de schaal van de 

vluchtelingencrisis in beeld als de impact op individuele levens en de maatschappij. Meer dan 65 miljoen 
mensen ontvluchtten de hongersnood, klimaatverandering en oorlog. De film volgt een reeks menselijke 
verhalen en bezoekt 23 landen waaronder Afghanistan, Bangladesh, Frankrijk, Griekenland, Duitsland, 
Irak, Israël, Italië, Kenia, Mexico, en Turkije. Human Flow toont hoe deze mensen wanhopig op zoek zijn 
naar vertrouwen, veiligheid, rechtvaardigheid en een thuis. We zien verhalen waar de wanhoop nabij is 
tot verhalen waar moed en volharding de sleutelwoorden zijn in de tocht naar onderdak. Van 
overspoelde vluchtelingenkampen, pogingen om de oceaan over te steken tot grenzen met 
prikkeldraad. Human Flow gaat het veelbesproken onderwerp niet uit de weg en stelt een belangrijke 
vraag voor ons allemaal: kan er een wereld bestaan zonder angst, met mensen die niet alleen aan 
zichzelf denken, maar die kiezen voor openheid, vrijheid en respect voor de anderen? Met de lesbrief 
bij de film kan je in de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs aan de slag. Er wordt ingezoomd op 
de productie van de film, de thematiek en de verhaallijn én je krijgt filmtechnische duiding. De lesbrief 
bevat tal van weetjes, vragen en methodieken.  
 
 

Migratie in België : in 21 vragen en antwoorden / Lafleur, Jean-Michel ; Marfouk, 
Abdeslam ; Fadil, Nadia. - ISBN13 978-94-6270-148-9 Leuven : Universitaire Pers 
Leuven, (2018). - 145 p.  
Doelgroep: 18+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 migr 
 
Hoeveel migranten zijn er in België? Waar komen ze vandaan? Zijn het overwegend 
mannen? Zijn ze geïntegreerd of bedreigen ze onze identiteit? Nemen ze jobs af 
van de Belgen of worden ze gediscrimineerd? Wie bedoelt men met "sans-
papiers"? Is België gastvrijer dan andere landen? Mogen we onze grenzen sluiten?  

De meeste Belgen hebben wel een antwoord op dat soort vragen, maar vaak baseren ze zich op 
vooroordelen of foutieve informatie. Dit boek laat de clichés achterwege en geeft in toegankelijke stijl 
een antwoord op 21 pertinente vragen rond migratie. Op basis van wetenschappelijke gegevens en 
cijfermateriaal geven de auteurs een evenwichtig en duidelijk antwoord. 
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Op de vlucht : educatief pakket 
over asielzoekers in België  / 
Brussel : Fedasil, (2018). - dvd (2 
x ca. 6 min.), handleiding [21]p., 
werkboek (15 p.), ill.  
Opmerking: De dvd bevat een 
versie voor leerlingen van 9-12 
jaar en een versie voor leerlingen 
van 14-16 jaar. 
 

Doelgroep: 12-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 opde 
 
Deze animatiefilm en het bijbehorende educatief pakket voor leerlingen van de eerste graad secundair 
onderwijs is bedoeld ter ondersteuning van lessen over asiel en migratie in België. De animatiefilm toont 
op een vrij luchtige maar duidelijke manier het parcours van een asielzoeker van A tot Z: de reis naar 
België, de asielprocedure en de eerste stappen naar integratie of terugkeer. In de bundel voor de 
leerlingen wordt het parcours van asielzoekers nog eens uiteengezet. De bundel bevat ook opdrachten 
en vragen die tot een klasgesprek kunnen leiden. Met achteraan een verklarende woordenlijst. De 
handleiding voor de leerkracht bevat bijkomende informatie, oplossingen en verwijzingen naar nuttige 
cijfers en informatie over het thema. Het pakket is ook online beschikbaar. 
 
 

 
Mijn kleine handboek : duurzame ontwikkeling / Perez, Mélanie. - Lisse: 
Rebo Productions, 2010. - 45 p.. - ISBN: 978-90-366-2937-9: 4,99 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 mijn  

 
Dit informatieve activiteitenboek wil kinderen via experimenten en 
opdrachten milieubewust maken en laten nadenken over afval en 
recycleren, biodiversiteit, het broeikaseffect, klimaatveranderingen, 
hernieuwbare energie en eerlijke handel. Lea en haar broer Hugo leggen 
de werkwijze uit. Een symbool geeft aan wanneer begeleiding nodig is. 

Voor elk thema zijn meerdere proeven stap voor stap uitgewerkt op dubbele pagina's. Aan de linkerkant 
staan de benodigdheden in woord en beeld en aan de rechterkant een 'Weet jij...' rubriek. Terugkerend 
detail is een helpend eekhoorntje. Tot slot is er een vragenlijst over milieubewustzijn en een verklarende 
woordenlijst. Een aantal moeilijke begrippen vergen wel bijkomende uitleg door de leerkracht. Geschikt 
voor kinderen vanaf ca. 8 jaar.  
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OneWorld : magazine voor mondiaal denken en groen doen / 
Ariëns, Hans. - Amsterdam: NCDO, [s.a.]. 
Doelgroep: 16+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 onew  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.1 onew  

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

ons hier raakt. Hoe zit die wederzijdse beïnvloeding in elkaar? Hoe kunnen we deze processen positief 
beïnvloeden? Wat kunnen we zelf doen?  
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Emotiekwartet / Langbroek, Mandy; McNulty, Megan. - [Velserbroek]: 
EmotieBoek, 2017. - 42 kaarten. - ISBN: 978-94-92758-02-6: 11.50 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 emot  

 
Met het Emotiekwartet maak je emoties op een speelse manier bespreekbaar. Het 
emotiekwartet bevat kwartetkaarten van Daantje het Vulkaantje en zijn vriendjes 
die telkens blij, boos, bang en verdrietig zijn. Daarnaast zijn er nog 13 emotie 
vragenkaarten die getrokken kunnen worden telkens iemand een kwartet 
verzameld heeft. De vragenkaarten voegen een extra dimensie toe aan het 

traditionele kwartetspel.  
 
 

Mijn EmotieBoek : het EmotieWerkboek / Langbroek, Mandy; McNulty, Megan. - 
Velserbroek: EmotieBoek, 2017. - 48 p.. - ISBN: 978-94-92758-01-9: 12.50 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 mijn  

 
'Mijn emotieboek - Het emotiewerkboek' is een werkboek om in te schrijven en 
tekenen, waarin gerichte vragen worden gesteld over de vier basisemoties. Waar 
word je boos, blij, bang of verdrietig van? Hoe herken je die gevoelens bij jezelf 
en bij anderen? Wat kun je doen om je beter te voelen? Wat kunnen anderen 
doen, zodat jij je beter voelt? Leerkrachten, ouders of begeleiders kunnen dit 

samen met het kind invullen en bespreken.  
 
 

Prinses Arabella en Omi / Freeman, Mylo. - Wielsbeke: De Eenhoorn, 2016. - 28 
p. + CD. - ISBN: 978-94-6291-142-0: 14,50 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.4 prin  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.4 prin  

 
Prinses Arabella heeft haar koffertje gepakt. Ze mag samen met prins Mimoen, 
prinses Sofie en prinses Ling een nachtje bij Omi logeren! Op een speelse manier 
brent Omi de koningskinderen goede manieren bij. Het boek bevat een cd met 
liedjes over de verschillende gedragscodes.  
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Ik val op jou! : Rébecca Dautremer / Dautremer, Rébecca; Lethanh, 
Mona; Vermeulen, Marita. - Leuven: Infodok, 2018. - [36] p.. - ISBN: 
978-90-5908-888-7: 14,99 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.2 ikva 

 
Ernest valt op Salomé. Tenminste, dat beweert mama. Maar trekt hij 
daarom aan haar haren? En pakt hij daarom haar muts af? Salomé snapt 
er niets van. Ze probeert erachter te komen wat 'op iemand vallen' 
eigenlijk is. Zelf is ze al vaak van haar fiets gevallen. Maar nog nooit op 

iemand. Nog nooit! Samen met haar schoolvrienden trekt Salomé op onderzoek uit. Want op iemand 
vallen blijkt niet zo makkelijk te zijn... Word je er ziek van? Ga je ervan blozen? Krijg je vleugels? Ben je 
dan in de wolken? En is het voor grote mensen of ook voor kleine?  
 

 

 
Tijdschrift voor Remedial Teaching / Landelijke Beroepsvereniging Remedial 
Teachers. - Bunnik: Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, 2017.: 
61,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: WEL  

 
TvRT biedt actuele en praktische informatie op het gebied van remedial teaching. 
Aan bod komen onderwerpen als diagnostiek en behandeling van lees-, spelling-
, reken- en motorische problemen, het gebruik en de bruikbaarheid van 
(remediërende) methodes, de bruikbaarheid van educatieve software en de 

organisatie van de remedial teaching in het basis- en secundair onderwijs. Tevens is er aandacht voor 
recensies op het gebied van nieuw op de markt geïntroduceerde boeken, methodes, spellen etc. en het 
verenigingskatern met bestuurlijke informatie over de vereniging met haar activiteiten.  

 
 

 
Stresskippen: en andere bange vogels / Hoopmann, Kathy. - Huizen: 
Pica, 2018. - 71 p.. - ISBN: 978-94-92525-32-1: 14,95 EUR  
Doelgroep: 7-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 stre  

 
Met een komische blik op vogelgedrag laat dit boek zien dat 
angstgevoelens heel natuurlijk zijn. Daarbij biedt de auteur inzicht in de 
symptomen van angst en geeft zij strategieën om ermee om te gaan. De 
tekst benaderd heel concreet de symptomen, omstandigheden en 
gevolgen van (faal)angstige gevoelens, terwijl de humoristische, maar 

ook heel verduidelijkende foto's nog extra ondersteunen.  
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Groepers vormen: een groep vormen tot één groep / [s.n.]. - Helmond: OMJS, 
2017. - 47 kaarten: 19,95 EUR  
Doelgroep: 6+  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 groe  

 
Op het moment dat leerlingen voor het eerst bij elkaar in de klas komen, start 
het proces van groepsvorming. Dit proces wordt ook wel groepsdynamiek 
genoemd. Een groep, zoals een klas, vormt zich volgens een bepaald aantal 
fasen. Deze fasen zijn beschreven door o.a. Tuckman (1965). Als leraar kun je 
dit proces begeleiden door activiteiten in te zetten die bijdragen aan een 

positief groepsklimaat. Door aandacht te besteden aan de sociale processen in een groep kun je 
leerlingen verantwoordelijkheid geven, ook voor elkaar. Deze uitgave biedt 40 activiteiten om een 
prettig groepsklimaat te creëren en de verbondenheid tussen leerlingen te versterken. Afhankelijk van 
de fase waarin een groep zich bevindt, of de fase waar je met je groep naartoe wil, kan je de specifieke 
activiteiten selecteren. De activiteiten zijn zowel geschikt voor het basisonderwijs als het voortgezet 
onderwijs.  

 
 

Handboek sociaal-emotionele vaardigheden : basisvaardigheden van jeugdigen 
om gedrags- en leerproblemen te voorkomen en te verminderen / Scholte, Evert; 
van der Ploeg, Jan. - Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2017. - 158 p.. - ISBN: 
978-90-368-1413-3 
Doelgroep: 5-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 hand  

 
Dit boek behandelt een aantal elementaire vaardigheden die nodig zijn om goed 
te kunnen functioneren in het gezin, op school en in de vrije tijd. Het gaat om 
vaardigheden die helpen voorkomen dat kinderen en jongeren geen oog hebben 

voor anderen, situaties verkeerd inschatten, gedragsproblemen ontwikkelen, conflicten krijgen met 
anderen, op school gedemotiveerd raken, in een isolement terecht komen. In het boek is er ook extra 
aandacht voor leerlingen met ADHD of autisme, agressie- of angstproblematieken, of beperktere 
leervermogens. Het boek biedt vooral een theoretisch kader, maar reikt ook testinstrumenten aan om 
de essentiële vaardigheden te screenen en een aantal werkwijzen om de ontwikkeling van deze 
basisvaardigheden bij kinderen en jongeren te stimuleren en te remediëren. Elk hoofdstuk wordt ook 
vergezeld van een casus die doorheen het hoofdstuk de verschillende werkwijzen concreet maken.  

 
 

 
Vlaggensysteem : reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van 
kinderen en jongeren / Frans, Erika; Franck, Thierry. - Antwerpen: Garant, 2017. - 
boek (141 p.), 49 kaarten, handouts (13 p.), uitgebreide normatieve lijst (34 p.). - 
ISBN: 9789044135381: 43,00 EUR  
Doelgroep: 3-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.2 vlag  

 
Het vlaggensysteem stelt begeleiders en opvoeders in staat om 1) seksueel gedrag 
correct in te schatten, 2) in gesprek te gaan met alle betrokkenen en 3) een 
eenduidig pedagogisch plan uit te werken en uit te voeren. Daarnaast kan het 

vlaggensysteem kinderen en jongeren helpen om 1) inzicht te krijgen in welk seksueel gedrag wel en 
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niet oké is, 2) eigen en andermans grenzen te herkennen, erkennen en respecteren, 3) weerbaar te 
reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag en 4) taal te hebben om met anderen in gesprek te 
gaan. De volledige set 'Vlaggensysteem' bestaat uit een boek, een kaartenset en handouts. Op de 45 
steekkaarten staan concrete situaties van seksueel gedrag van kinderen en jongeren afgebeeld. Elke 
situatie op de steekkaart wordt beoordeeld aan de hand van zes criteria voor gezond seksueel gedrag 
en van een vlag voorzien. De bijbehorende uitleg en gesuggereerde reactie helpen om een gepaste 
uitleg te geven naar kinderen, jongeren en ouders toe. Het boek bestaat uit zes hoofdstukken: doel en 
ontwikkeling van het vlaggensysteem, seksuele ontwikkeling en motieven voor seksueel gedrag van 
kinderen en jongeren, seksualiteit en grenzen, begeleidercompetenties en beleid, praktijkervaringen, 
methodieken om effectief met het vlaggensysteem aan de slag te gaan en oefeningen voor teams. Bij 
sommige methodieken horen (downloadbare) handouts. Achterin het boek staat een beknopte 
normatieve lijst, dit is een lijst met seksuele gedragingen die veel voorkomen op een bepaalde leeftijd. 
De uitgebreide normatieve lijst kan gedownload worden.  
 
 

 
Ben de Bever : laat je tanden zien / Moyson, Karen; Tanghe, Joke; 
Vanderaspoilden, Lut; Vliegen, Hilde. - Brussel: CM, 2009. - 121 p. + CD-ROM + 
5 beverkranten + 1 vriendenboekje + 3 affiches + brevet + brochure 
Doelgroep: 9-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.2 bend  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.3.2 bend  

 
Ben de Bever is een didactisch pakket voor scholen om met het 3de leerjaar aan 
de slag te gaan rond tandhygiëne. Vanaf de leeftijd van 9 jaar moeten kinderen 
in staat zijn hun tanden goed te verzorgen. Dit pakket wil enerzijds informeren 

over het gebit en een goede mondhygiëne en anderzijds sensibiliseren om een goede poetsgewoonte 
te blijven toepassen. Het pakket bestaat uit uitgewerkte lessen met verschillende werkvormen voor de 
leerkrachten, krantjes en poetskaarten voor de leerlingen en affiches om het project zichtbaar te maken 
op de school. Op de cd-rom vindt de leerkracht werkblaadjes en het beverlied.  
 
 

Weet jij hoe jouw lichaam werkt? : zorgen voor de coolste machine die je 
ooit zult hebben / Sabin, Ellen. - Huizen: Pica, 2009. - 59 p.. - ISBN: 978-90-
77671-40-5: 15,00 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.2 weet  

 
In dit doe-boek, dat is geschreven voor kinderen vanaf 7 jaar, wordt 
stilgestaan bij wat ons lichaam allemaal kan er wordt uitleg gegeven bij 
verschillende thema's, zoals: de zintuigen, de huid, het skelet, de 
spijsvertering, de bloedsomloop. Daarna wordt op een speelse manier 

verteld hoe je goed voor je lichaam kunt zorgen, waardoor je gezond blijft (met bijvoorbeeld aandacht 
voor voeding en beweging) en zijn er opdrachten die kinderen bewust maken van het feit dat ze daar 
zelf invloed op hebben. Het boek is geschikt voor klassikaal gebruik, maar kan ook individueel (samen 
met ouder/verzorger) worden gelezen. 
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Denk goed, voel je goed : werkboek cognitieve gedragstherapie voor kinderen 
en jongeren / Stallard, Paul. - Amsterdam: Nieuwezijds, 2016. - 206 p.. - ISBN: 
978-90-5712-226-2: 39,95 EUR  
Doelgroep: 7-18 jaar  
URL: https://www.nieuwezijds.nl/Boek/9789057122262/Denk-goed----voel-
je-goed/Downloads/ 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.3 denk  

 
Denk goed - voel je goed is een methode voor het toepassen van cognitieve 
gedragstherapie (CGT) bij kinderen en jongeren met o.a. depressie, angst- of 

dwangstoornis of posttraumatische stressstoornis. De materialen zijn uitvoerig getest in de klinische 
praktijk. Een deel van de materialen en werkbladen in kleur zijn ook online beschikbaar. Naast het 
werkboek is er een behandelwijzer voor therapeuten. Hoewel het boek is samengesteld voor 
therapeuten kunnen sommige methodieken door hun praktische insteek en eenvoudige werkblaadjes 
ook in een onderwijscontext ingezet worden door bijvoorbeeld zorgcoördinatoren of ergotherapeuten. 
Het werkboek behandelt CGT op een voor kinderen en jongeren begrijpelijke manier aan de hand van 
herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven. De praktische oefeningen en werkbladen zijn geschikt 
voor specifieke individuele problemen. De volgende basisthema's staan in het werkboek centraal: 
automatische gedachten, denkfouten, evenwichtig denken, kernovertuigingen, je gedachten de baas 
worden, gevoelens identificeren, je gevoelens de baas worden, gedragsverandering en 
probleemoplossing. 
 
 

 
2018 - 2019 Eerste jaar secundair: kalender / Schoofs, Bart. - [S.l.]: 
Klasse, 2018. 
Doelgroep: 11-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.1 eers  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.1 eers  

 
Deze kalender helpt tieners (en hun ouders) zelfzeker starten op bij de overgang van basis naar 
secundair. In de kalender vind je onder meer:stickers voor tiener- en gezinsactiviteitenwat een 
leerlingenbegeleider, klastitularis doetexamen- en studieadviestips: wat kan op de speelplaats en op 
sociale media?  

 
 

Groepers maken: snel en willekeurig groepjes maken / [s.n.]. - Helmond: OMJS, 
2017. - 38 kaarten: 9,95 EUR  
Doelgroep: 6-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.2 groe  

 
Deze kaarten zijn een tool om in te zetten bij coöperatief leren. Werken in groepjes 
is een organisatievorm die veel wordt gebruikt. Deze samenstellingskaartjes helpen 
je om snel en efficiënt groepjes te maken. Met de 36 unieke kaartjes kan je snel en 
efficiënt personen verdelen in groepjes. Deze kaartjes deel je aan het begin van een 

activiteit of les uit aan de leerlingen of deelnemers. Op verschillende manieren (op vorm, kleur, dier, 
getal, letter) verdeel je de groep in kleinere groepjes. Op deze manier kun je willekeurig tweetallen of 
groepjes van drie tot zes personen samenstellen.  

https://www.nieuwezijds.nl/Boek/9789057122262/Denk-goed----voel-je-goed/Downloads/
https://www.nieuwezijds.nl/Boek/9789057122262/Denk-goed----voel-je-goed/Downloads/
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5 minuten spelletjes : 5 minuten drama / Wijngaards, Jitske; Oppatja, Mariette. - 
Helmond: OMJS, 2017. - 40 spelkaarten, 3 handleidingkaarten: 19,95 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
URL: http://www.5minutenspelletjes.nl 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.4 5min  

 
Het doel van de 5 minutenspelletjes is leraren en activiteitbegeleiders inspiratie 

bieden, om een brug te slaan tussen twee perioden van inspanning. Het doel van '5 minuten drama' is 
leerlingen aanzetten om te leren improviseren, verbeelden, fantaseren en presenteren. Daarbij zijn 
creativiteit, timing en humor van groot belang. De korte activiteiten zijn actief van aard en zorgen voor 
betrokkenheid en plezier. Bovendien wordt ook de woordenschat- en taalverwerving gestimuleerd op 
een actieve manier. Op de kaarten staat aangegeven voor welke leeftijdsgroep(en) de activiteit geschikt 
is. 
 

 
5 minuten spelletjes : 5 minuten muziek / Van de Groenekan, Anne; Groenleer, 
Hester; Gerrits, Susanne; Lotti, Claudia; van Nes, Kendra; Noorlag, Sarah; van der 
Ouw, Sanneke. - Helmond: OMJS, 2017. - 40 spelkaarten, 3 handleidingkaarten: 
19,95 EUR  
Doelgroep: 6-12 jaar  
URL: http://www.5minutenspelletjes.nl 
URL: https://bit.ly/2MPDozJ 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.4 5min  

 
Het doel van de 5 minutenspelletjes is leraren en activiteitbegeleiders inspiratie bieden, om een brug te 
slaan tussen twee perioden van inspanning. Het doel van '5 minuten muziek' is leerlingen anders naar 
kunstzinnige vorming laten kijken. Door te bewegen op muziek, te zingen, te spelen, te luisteren en 
muziek vast te leggen ontstaat een nieuwe blik op muziek. De korte en eenvoudige activiteiten zorgen 
in een handomdraai voor meer muziek in de klas. Op de kaarten staat aangegeven voor welke 
leeftijdsgroep(en) de activiteit geschikt is. Sommige kaarten verwijzen ook naar een begeleidende video 
die kan bekeken worden op YouTube.  
 
 

5 minuten spelletjes : 5 minuten formatief / van Leeuwen, Hans. - Helmond: OMJS, 
2017. - 40 spelkaarten, 3 handleidingkaarten: 19,95 EUR  
Doelgroep: 6-12 jaar  
URL: http://www.5minutenspelletjes.nl 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 5min  

 
Het doel van de 5 minutenspelletjes is leraren en activiteitbegeleiders inspiratie 
bieden, om een brug te slaan tussen twee perioden van inspanning. Het doel van '5 
minuten formatief' is leraren en leerlingen houvast geven in werkvormen om de 

leerdoelen helder te maken, feedback aan elkaar te geven en te zien wat nodig is om de doelen te halen. 
Het doel van de kaarten is inzicht krijgen in het leerproces van de leerling. Ze bieden leraar en leerling 
informatie over het geleerde en over wat ze nog moeten leren. Ze geven aan waar de leerling staat in 
het leerproces, en het inzicht in het begrip van de leerling geeft de leraar de kans om zelf ook te leren 
en lesactiviteiten aan te passen aan het leerproces van de leerling.  
 
 

http://www.5minutenspelletjes.nl/
http://www.5minutenspelletjes.nl/
https://bit.ly/2MPDozJ
http://www.5minutenspelletjes.nl/


36 
 

Aanwinsten Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
mei-juni 2018 
 

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  

 
"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 het beste tot zijn recht komt, tips om je talenten te ontwikkelen, en een 
referentie naar de personages uit het verhaal met dit talent. 
 
 

 

 
Kind in beeld: Gezinsplanning / Kind & Gezin. - Brussel: Kind & Gezin, 2017. 
Doelgroep: 15+  
URL: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/kind-in-beeld-
gezinsplanning 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 kind  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 kind  

 
In Kind in Beeld wordt een minimum aan taal gebruikt om boodschappen ook 
toegankelijk te maken voor die gesprekken waar taal een drempel is. Deze 
publicatie ondersteunt het gesprek tussen tussen cliënt en hulpverlener over 

gezinsplanning. Het materiaal is echter ook geschikt voor gesprekken over contraceptie in andere 
contexten, bv. het onderwijs.  

 
 

 

http://www.kiezenvoortalent.be/
http://www.kindertalentenfluisteraar.com/
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/kind-in-beeld-gezinsplanning
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/kind-in-beeld-gezinsplanning
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Ook dit is autisme / Het Raster vzw. - Antwerpen: Het 
Raster vzw, [s.a.]. 
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.4.1 ookd  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.4.1 ookd  

 
In deze belevingsfilm komen 4 volwassenen met autisme 
aan het woord. Ieder van hen belicht één aspect van de 
moeilijkheden waarmee mensen met autisme dagdagelijks 
te maken hebben: overprikkeling, communicatie, sociale 

omgang en flexibel denken en handelen. De film kan ingezet worden om leerkrachten of leerlingen in 
het secundair onderwijs een beter inzicht te geven in de beperkingen die autisme met zich meebrengt 
om zo verder te werken aan meer begrip en inclusie van mensen met autisme.  
 

 

 
Morgen doe ik het nog beter : afwisselende werkvormen voor intervisie / 
Twijnstra, Peta. -  Leeuwarden: Elikser, 2018. - 174 p.. - ISBN: 978-94-6365-
037-3: 27,50 EUR  
Doelgroep: 10+  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 morg  
 
Dit boek bevat meer dan 70 gevarieerde werkvormen en modellen: bestaande 
vereenvoudigde modellen, aangevuld met door de auteur zelf bedachte en 
ontwikkelde modellen en werkvormen. Het is bedoeld voor coaches, 
intervisiebegeleiders en leerkrachten.  

 
 

Lef : werkboek mindset voor tieners / Raeijmaekers, Floor; Lous, René; van 
Elewout, Angela. - Breda: Het TalentenLab, 2017. - werkboek (64 p.), 
handleiding (30 p.). - ISBN: 978-90-826910-0-9 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 lefw  
 
Het werkboek LEF is bedoeld voor tieners van 11 tot 15 jaar die belemmerd 
worden door een vaste mindset of die algemeen baat hebben bij het ontwikkelen 
of versterken van een groeimindset. Het werkboek LEF bestaat uit 8 lessen van 
ongeveer 45 minuten. De belangrijkste themas uit de mindsettheorie van Carol 
Dweck komen aan bod, zoals de wijze waarop je denkt over je intelligentie en 

kwaliteiten, je comfortzone, het aangaan van uitdagingen, het leren van fouten, doorzettingsvermogen 
en strategieën en de werking van je brein. In het werkboek worden korte stukjes theorie afgewisseld 
met creatieve en uitdagende opdrachten. Regelmatig wordt er verwezen naar filmpjes op YouTube die 
het leerdoel van de betreffende les ondersteunen. 
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100 kleurrijke deugden inzichtkaarten / Wiersma, 
Annelies. - Groningen: ACT on virtues, 2016. - 100 
kaarten, + 2 overzichtskaarten. - ISBN: 978-94-92094-
07-0 
Doelgroep: 13+ 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 100k 
 
Deze set van 100 deugdenkaarten kan ingezet worden 
in het voortgezet onderwijs vanaf de leeftijd van ca. 14 
jaar en verder vooral door volwassenen bij heel diverse 

toepassingen. Ze kunnen helpen bij het werken aan talentontwikkeling, het nemen van een beslissing, 
bij het verbeteren van een relatie, bij het richting geven aan iets waarin jij duidelijkheid zoekt, of je 
simpelweg eraan herinneren dat je een deugd kunt inzetten. Elke kaart omschrijft een deugd - van 
acceptatie tot loyaliteit tot zelfrespect - en enkele concrete doelstellingen die je voor ogen kan houden 
om deze deugd te ontwikkelen. Op de andere kant van de kaarten vind je nog een citaat terug van 
bekende inspirerende personen zoals Walt Disney, Harry Mulisch, of Nelson Mandela.  
 
 

In zeven stappen naar zinvol leren: leer kinderen hun passie, talenten en dromen 
ontdekken in het onderwijs / Trigallez, Chantal. - Houten: LannooCampus, 2016. 
- 119 p.. - ISBN: 978-94-014-3846-9: 19,99 EUR  
Doelgroep: 9-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 inze  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.4 inze  
 
Dit boek wil op een heel praktische manier laten zien hoe persoonlijk leren op 
school kan worden toegepast en hoe je jonge mensen kan helpen ontdekken wie 
ze zijn, waar ze van dromen en waar hun talenten liggen. Zelfsturing, vertrouwen 

en zelfverwezenlijking worden hiervoor als de basis gezien. Het boek bevat zowel theorie als praktische 
oefeningen voor in de klas en getuigenissen uit het werkveld.  
 
 

Wijs! aan 't werk.DBSO Handleiding voor de 
leerkracht / Het Beroepenhuis. - Gent: Het 
Beroepenhuis, 2012. - 62 p. 
Doelgroep: 15-18 jaar  
URL: http://www.wijsaantwerk.be 

Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.7 wijs 
 
Het Beroepenhuis werkte een arbeidsmarkteducatief pakket uit voor leerlingen in de laatste jaren van 
het secundair onderwijs. Het resultaat heet de 'goestingsmethodiek' (interactief, laagdrempelig, 
doorverwijzend en vertrouwelijk) en staat uitgeschreven in dit lespakket voor DBSO. Aan de hand van 
een vraaggesprek, een interactieve quiz en een reeks doe-opdrachten worden leerlingen geprikkeld om 
meer te weten te komen over dit thema.   

http://www.wijsaantwerk.be/
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BOTsing - Brieven aan Ouders met Tieners / Gezinsbond. - Brussel: Anneke 
Blanckaert, 2017. 
URL: https://www.gezinsbond.be/Publicaties/Magazines/BOTSing 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 bots  

 
Dit blad van de Gezingsbond is bedoeld voor ouders met tieners van twaalf tot 
zeventien jaar oud in huis. Je kan er interviews, getuigenissen, opvoedtips en 
weetjes over de leefwereld van tieners in vinden. Ook voor leerkrachten en 
andere professionals die met tieners werken, kan het interessant leesvoer zijn. 
Het recentste nummer kan je ook op de website van de Gezinsbond lezen.  

 
 

Kinderen, ouders en kinderopvang : samen opvoeden in de driehoek / Delfos, 
Martine F.. - Amsterdam: SWP, 2012. - 158 p.. - ISBN: 978-90-8850-036-7: 19,50 
EUR  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 kind  

 
Vanuit de driehoek kind-ouder-leidster gaat Martine Delfos in op situaties in de 
opvang die te maken hebben met de ontwikkeling en opvoeding van het jonge 
kind. In een aantal hoofdstukken groeit de baby op van peuter naar kleuter tot 
beginnende puber aan het einde van de basisschool. Wat komen leidsters 
allemaal tegen en hoe kunnen ze ouders ondersteunen? In het boek komen 

volgende thema's aan bod: het beroep van leid(st)er in de kinderopvang, mijlpalen in de sociaal-
emotionele ontwikkeling, de eerste stap naar de opvang, de onbevangenheid van de peuter, de 
koppigheidsfase, taalvaardigheden van baby tot kleuter, het leerproces via spelen, de gedeelde wereld 
van het jonge kind, media-educatie, leren stress en ruzie, verhuizen en scheidende ouders, verschillen 
tussen jongens en meisjes, kinderen en techniek, communicatie, omgaan met elkaar in de groep, het 
ontwikkelen van een sociale identiteit, diagnoses en etiketten.  
 
 

Mama, ze pesten me! : gids voor ouders van kinderen van 3 tot 12 jaar / Habils, 
Kristl. - Gent: Borgerhoff & Lamberigts, 2017. - 127 p.. - ISBN: 978-90-8931-
715-5: 14,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 mama  

 
Deze gids richt zich tot alle ouders van kinderen tussen 3 en 12 jaar. Het boek 
leert wat pesten is, hoe je het kan herkennen en wat het verschil is met bv. 
plagen of ruziemaken. Ouders lezen hoe ze kunnen voorkomen dat hun 
kinderen gepest zullen worden of zullen pesten en wat ze moet doen als 
pesterijen optreden. Communicatie, welzijn, een positieve houding en 

(zelf)vertrouwen zijn daarbij belangrijke begrippen. Ten slotte lezen ouders wat pesten met hen doet 
en hoe ze daarmee zelf kunnen omgaan.  
 
 

https://www.gezinsbond.be/Publicaties/Magazines/BOTSing
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Mijn kind is hoogsensitief : gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners / Van 
den Daele, Ilse; T'Kindt, Linda. - [S.l.]: Lannoo, 2018. - 215 p.. - ISBN: 978-94-014-
5295-3 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 mijn  
 
Wat is hoogsensitiviteit precies? Hoe herken je het? Wat is het verschil met 
AD(H)D, autisme, ...? En hoe ga je er thuis en op school meje om? Dit is een 
basisgids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners die recente kennis over 
hooggevoeligheid samenvat. Het boek bevat ook praktische tips.  
 

 

 

Een nieuw gezin / Goyens, Maaike. - Tielt: Lannoo, 2018. - 218 p.. - ISBN: 978-94-
014-5296-0: 24,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 nieu  

 
Scheidingsbemiddelaar Maaike Goyens bespreekt in dit boek de verschillende 
aspecten van een ouderschap na een scheiding: een oude en nieuwe partner, 
samenleven, een nieuw gezin, juridische aspecten. Het boek bevat veel tips en 
praktijkvoorbeelden.  
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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: https://bit.ly/2K2rktf 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.9.1 gezo  
Vindplaats Turnhout: URL  

 
"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://bit.ly/2K2rktf
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Verbolgen verbonden: opgroeien in een complexe wereld / Adriaensen, Peter. - 
[S.l.]: De Standaard, 2018. - 117 p.. - ISBN: 9789401452946 
Vindplaats Antwerpen: dg 1 verb  

 
We leven in een post-truth-tijdperk, waarin het onveiligheidsgevoel groeit, de 
kloof tussen arm en rijk groter dan ooit is en het 'wij-eerst'-denken 
allesoverheersend lijkt te zijn. Maar laten we ons niet allemaal te makkelijk 
meeslepen in een collectieve angstpsychose? Wat staat onze kinderen morgen in 
hemelsnaam te wachten? Veel goeds, aldus Peter Adriaenssens, als we ten minste 
allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om de verharding in onze samenleving 

tegen te gaan en samen een antwoord zoeken op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Omdat leven in 
complexe tijden helemaal niet negatief hoeft te zijn, integendeel zelfs.  
 
 

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  
 
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. 
 
 

Leren en veranderen : emotie, gedrag en denken / Bolhuis, Sanneke. - Bussum: 
Coutinho, 2016. - 368 p.. - ISBN: 978-90-469-0508-1: 32,05 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 5 lere  

 
Leren en veranderen gaat in op de vraag wat leren nu eigenlijk is, welke manieren 
van leren er zijn, hoe leerprocessen de capaciteit en de motivatie beïnvloeden en 
welke invloed de sociaal-culturele omgeving op het leren heeft. Bij de bespreking 
van deze thema's reikt de auteur diverse leertheorieën aan, waaronder theorie 
over informeel leren. De auteur bespreekt recente ontwikkelingen, zoals 
inzichten in het leren op de werkplek, de afstemming tussen het leren op de 

opleiding en het leren in de praktijk (stage) en intercultureel leren. Met behulp van opdrachten in elk 
hoofdstuk wordt de theorie verbonden met de praktijk.  
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GO! ouders Methodiekenbundel / GO! ouders. - [S.l.]: GO! ouders, [s.a.]. 
URL: http://www.go-ouders.be/methodiekenbundel-0 
Vindplaats Antwerpen: dg 6 meth  
Vindplaats Turnhout: URL  

 
Zijn steeds dezelfde mensen aan het woord in je ouderwerking en wil je iedereen 
betrekken? Wil je graag nieuwe ideeën verzamelen binnen je ouderwerking? Of 
wat sneller tot een beslissing komen waar iedereen achter staat? GO! ouders 
verzamelde heel wat methodieken die je binnen een ouderwerking kan 
gebruiken en lijstte ze op in een methodiekenbundel. De bundel omvat 

methodieken voor volgende situaties: nieuwe ideeën te verzamelen meningen, van iedereen te 
verzamelen beslissingen, kennismaken en evalueren. Per methodiek vind je informatie over het doel, 
een stap-voor-stap overzicht van hoe de methodiek werkt, informatie voor de begeleider enz. Om je 
zoektocht doorheen de waaier aan methodieken uit de bundel te vergemakkelijken, kan je de 
beslissingsboom gebruiken die je ook terugvindt in de methodiekenbundel. Door enkele vraagjes te 
beantwoorden over de situatie waarvoor je een methodiek zoekt, krijg je snel een overzicht van de 
meest geschikte methodiek voor die situatie.  

 

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

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

 
 

Levende talen magazine / Bureau Levende Talen. - Amsterdam: Vereniging 
van Leraren in Levende Talen, [s.a.].. - ISBN: 1566-2705: 100,00 (met 
tijdschrift) euro  
URL: http://www.levendetalen.nl/ 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 leve  

 
Dit tijdschrift richt zich tot alle leraren levende talen. U vindt er tips, 
materiaalbesprekingen, info over literatuur,...  
 
 

 
 

http://www.go-ouders.be/methodiekenbundel-0
https://www.klasse.be/
http://www.levendetalen.nl/
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MeerTaal / Prenger, Joanneke. - Assen: Koninklijke Van Gorcum BV, [s.a.].. - 
ISBN: 2214-5931: 39,95 euro  
URL: http://www.meertaal.vangorcum.nl/www/meertaal/ 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 meer  

 
MeerTaal is een onafhankelijk tijdschrift over taal in het basisonderwijs. Het 
richt zich op taaldidactiek in de breedste zin van het woord. Alle informatie is 
direct toepasbaar in de praktijk van de school, maar wel wetenschappelijk 
onderbouwd.  
 

 
Schooluitval tegengaan: binding als buffer tegen spijbelgedrag / Neyts, Sarah. - 
Brussel: Uitgeverij Politeia nv, 2017. - 158 p.. - ISBN: 9782509031044 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 scho 

 
Ieder schooljaar verlaten in Vlaanderen meer dan 7.000 jongeren de 
schoolbanken zonder diploma secundair onderwijs of een gelijkwaardige 
kwalificatie. Deze jongeren komen in een uiterst kwetsbare positie op de 
arbeidsmarkt en dragen dat vaak hun hele leven mee. In dit boek wordt besproken 
hoe binding en een verbindend schoolklimaat buffers tegen spijbelgedrag kunnen 
zijn. In deel 1 wordt de context van de thematiek geschetst. Deel 2 van het boek 

bespreekt de principes en noodzakelijke voorwaarden van het concept verbindend schoolklimaat. 
Hierbij komen ook volgende beïnvloedende factoren aan bod: zelfconcept, zelfwaarde, welbevinden, 
referentiekader, rolmodellen, peers, maatschappij en ontwikkelingsfasen. Doorheen het boek krijg je 
praktische tips.  
 
 

GO! waardenboek / GO! communicatiedienst. - Brussel: Uitgeverij 
Politeia nv, 2016. - 78 p.. - ISBN: 9782509029126 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 waar  
Vindplaats Turnhout: ro 1 waar 

 
Elke samenleving heeft nood aan een waardenkader. Het GO! wil dat 
kader bewust mee vormgeven in zijn onderwijs. In 2 onderzoeken in 
2011 en 2015 onderzocht het gemeenschapsonderwijs daarom 
volgende vraaf: "Wat zijn de kernwaarden van het GO! en hoe kunnen 
we die in de dagelijkse praktijk toepassen?". Het GO! waardenboek is 

het resultaat van beide onderzoeken en vertaalt het pedagogisch project naar 23 waarden die 
kenmerkend zijn voor het onderwijs van het GO! vandaag en in de toekomst. Het beschrijft ook de aan 
elke waarde verbonden attitudes en handelingen voor directeurs, leerkrachten, leerlingen en ouders, 
en biedt praktische tips om er op school mee aan de slag te gaan. De zes kernwaarden die aan bod 
komen zijn: respect, gelijkwaardigheid, oprechtheid/eerlijkheid, openheid, betrokkenheid, 
engagement. De andere waarden zijn: ambitie, creatief, democratisch, innovatief, leergierig, leerplezier, 
mondig, ondernemend, onderzoekend, positief kritisch, samenwerken, sociaal, verantwoordelijk, 
verdraagzaam, wereldburger, zelfstandig, zelfvertrouwen.  
 
 

http://www.meertaal.vangorcum.nl/www/meertaal/
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Meertaligheid en onderwijs : Nederlands plus / Agirdag, Orhan; Kambel, Ellen-Rose. - 
Amsterdam: Boom, 2017. - 173 p.. - ISBN: 978-90-244-0666-1: 17,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 4 meer  
 
Dit boek geeft de lezer op een laagdrempelige manier inzicht in de wetenschappelijke 
stand van zaken en het maatschappelijk belang van meertaligheid en meertalig 
onderwijs. Ook wordt er ingegaan op de mogelijke gevolgen van uitsluiting op grond 
van taal. Naast deze verdieping in de materie biedt deze publicatie ook praktische 
handvatten. Hoe kun je als docent de meertaligheid van je cursisten gebruiken zodat 
de uiteindelijke leeropbrengst groter wordt en, niet onbelangrijk, op zo'n manier dat 

ook iedereen in de klas gehoord wordt en succes kan ervaren? Ten slotte kan de lezer in dit boek veel 
good practices lezen. Er wordt natuurlijk al veel geëxperimenteerd met het inzetten van meertaligheid 
in het onderwijs. Welke initiatieven zijn er om scholen meertalig te maken en wat zijn de resultaten? 
Hierbij wordt gekeken naar de situatie van meertaligheid in Nederland, Vlaanderen, de voormalige 
Nederlandse Antillen, Suriname, kortom, overal waar het Nederlands de dominante schooltaal is. Dit 
boek is voornamelijk gericht op de onderwijsprofessionals (leerkrachten, schoolleiders, 
lerarenopleiders), beleidsmakers en ouders van meertalige kinderen. 
 
 

Aanvankelijk en technisch lezen : taal en didactiek / Huizenga, Henk. - 
Groningen: Noordhoff, 2016. - 270 p.. - ISBN: 9789001877750: 37,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 aanv 

 
Dit inleidende boek uit de reeks Taal & didactiek behandelt de belangrijkste 
aspecten van het huidige onderwijs in het aanvankelijk en technisch lezen. Bij 
elk hoofdstuk zijn de competenties geformuleerd die nodig zijn voor het 
verzorgen van onderwijs in aanvankelijk en technisch lezen. In dit boek komen 
volgende onderwerpen aan bod: onderwijs in lezen, het leesproces, 
geletterdheid bij peuters en kleuters, doelstellingen en leerstofordening, 

instructie, werkvormen en hulpmiddelen, toetsing en observatie, zorgverbreding en differentiatie en tot 
slot methoden en leergangen. Deze uitgave wordt digitaal ondersteund, waarop het boek online, 
toetsvragen met feedback, samenvattingen per hoofdstuk, leerdoelen en docentenmateriaal te vinden 
zijn.  
 
 

Kinderen helpen bij verdriet / Keirse, Manu. - Tielt: Lannoo/De Standaard, 2018. - 
188 p.. - ISBN: 978-94-014-5297-7: 10,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 kind  

 
Wat als het diepste verdriet kinderen treft? Dit is een wegwijzer bij het omgaan met 
rouw en verdriet bij kinderen. Het is een gids voor ouders, leerkrachten en 
begeleiders van kinderen. Verschillende soorten ingrijpende situaties worden 
besproken: een ongeneeslijke ziekte, zelfdoding, echtscheiding, een nieuw gezin en 
terrorisme.  
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Passend voortgezet onderwijs : pedagogisch vakmanschap in de klas / Mol, 
Peter. - Houten: LannooCampus, 2016. - 224 p.. - ISBN: 978-94-014-3301-3: 
24,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 pass  

 
Wat is dat, Passend Onderwijs? Maatwerk, uitgaan van wat de leerling wel kan 
en uitgaan van de individuele behoeften van de leerling? Hoe pak je dat aan in 
je wiskunde les? En hoe zit het met dat respect en die veiligheid die in de 
schoolgids staan? Volgens auteur Peter Mol is de leerkracht hierin allesbepalend. 
In een model van vier dimensies laat hij zien hoe je als leraar Passend Onderwijs 

echt waar kunt maken. Het boek bestaat uit volgende hoofdstukken:puberteitPassend 
OnderwijzenAfwijkend gedrag als handicapEen kritische beschouwing, belemmerende factorenDe vier 
dimensiesLeerling en leraarPassend Voortgezet Onderwijzen; pedagogisch vakmanschap in de 
klasCommunicatieStoornissenOuders en schoolVeranderplanSnel aan de slag  
 
 

Praxisbulletin: praktisch maandblad voor basis- en speciaal onderwijs / van 
Dingenen, Ad; Goebert-Sanders, Dineke; Rosendaal, Liesbeth; Verlouw, 
Judit. - [S.l.]: Malmberg, [s.a.].. - ISBN: 1380-2771 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 prax  
Praxisbulletin is een praktisch, onafhankelijk v 
 
Vakblad voor basis- en buitengewoon onderwijs. Er komen uiteenlopende 
thema's in aan bod:  
(35: 9) mei 2018 - laagdrempelige drama-activiteiten in de klas, de grote 
boodschap, doorschuifuurtje, gamification, onderzoekboeken 

(35: 10) juni 2018 - klimaatverandering, terugblikken op het schooljaar door spel, WK voetbal, vaderdag, 
gedichten, schrijven met ballen, gezond eten in het Engels Aan het eind van elk nummer vind je het lied 
van de maand. Op de website van het tijdschrift vind je de bijbehorende muziek en lessuggesties. Ook 
bevat elk nummer de rubriek dadadenken, een methode waarbij kinderen zelf leren denken door 
creativiteit, mindfulness en filosofie te combineren. Tenslotte vind je in elk tijdschrift een bespreking 
van een topstuk uit het Rijksmuseum met lesideeën.  
 

 
Een stille leerling in je klas : de leraar als betekenisvolle andere bij 
kindermishandeling / Mol, Peter; Pont, Steven. - Houten: LannooCampus, 2017. 
- 189 p.. - ISBN: 978-94-014-4657-0: 24,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 stil  

 
Uit onderzoek onder oudere leerlingen op de basisschool en leerlingen van het 
voortgezet onderwijs blijkt dat een kwart van hen aangaf met mishandeling te 
maken hebben gehad. In dit boek wordt op praktische manier beschreven hoe je 
als leraar - naast de ouders - een zeer 'betekenisvolle andere' in het leven van 
een kind kunt zijn. Het verhaal wordt opgetekend uit de mond van Paul, die zegt: 

'ik heb veel gehad aan enkele leraren, omdat ze me zagen, me het gevoel gaven dat ik iemand was en 
ze me waardeerden'.  
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Beweging en verandering: Inzichten in de professionele ontwikkeling van NT2-
leerkrachten / Drijkoningen, Joke. - Leuven: KULeuven, 2017. - 211 p. 
(Nederlands), 153 p. (Engels). - ISBN: 9789079219087 
URL: https://bit.ly/2JSUFKz 
Vindplaats Antwerpen: bl 7 bewe  

 
Dit boek bestaat uit 2 volumes: 1 volume beschrijft de professionele ontwikkeling 
van vijf docenten Nt2 gedurende het jaar dat deze docenten ook een opleiding 
volgden, namelijk de postgraduaat Didactiek Nederlands voor anderstaligen. De 
vraag die Joke Drijkoningen heeft willen beantwoorden is wat er veranderde voor 

de leerkrachten in ieders lespraktijk. Ze onderzocht dit kwalitatief op basis van interviews, vragenlijsten 
en lesobservaties. De vijf Nt2-docenten die intensief gevolgd zijn, vertellen in dit proefschrift ieder hun 
eigen verhaal over hun professionele ontwikkeling. Het andere volume richt zich op de theorie. De 
analyse van de veranderingen; de resultaten gemeten voor de 5 leerkrachten, wat veranderde, waarom 
en hoe. Je vindt er ook de conclusies van het onderzoek, aanbevelingen voor het werkveld en verder 
onderzoek.  
 
 

Interculturele communicatie in de NT2-les / Nuwenhoud, Annemarie. - Bussum: 
Coutinho, 2018. - 116 p.. - ISBN: 978-90-469-0626-2: 17,50 EUR  
URL: www.coutinho.nl/intercultureelnt2 
Vindplaats Antwerpen: bl 7 inte 
 
Dit boek behandelt op praktische wijze aspecten van interculturele 
communicatie in de NT2-les. Ieder hoofdstuk begint met een Vlaamse en een 
Nederlandse casus waarin sprake is van een situatie die veel blootlegt over 
culturele waarden en interculturele communicatie. In de theoretische toelichting 
van de casussen worden vervolgens de verschillende manieren belicht waarop 

culturele diversiteit een rol kan spelen in het NT2-onderwijs. Hierna volgen reflectieopdrachten die 
docenten uitdagen om zich bewust te worden van hun eigen waarden en houding. Ieder hoofdstuk sluit 
af met praktische suggesties om samen met cursisten bewustwording te stimuleren en kennis en 
ervaringen te delen. Bij dit boek hoort een website met links en formulieren voor het plannen van verder 
leren in de praktijk, individueel en met het team.  

 

 

https://bit.ly/2JSUFKz
http://www.coutinho.nl/intercultureelnt2
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Handleiding houding & handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling: het 
normaliseren van praten over kindermishandeling / Hoek, Margreth; van 
Eijkern, Lienja. - [S.l.]: Gemeente Leeuwarden, 2017. - 38 p. 
URL: https://www.ouderscentraal.nl/wp-
content/uploads/2017/09/Handleiding-Houding-en-Handelen-
kindermishandeling.pdf 
Vindplaats Antwerpen: ge 05.3 hand  

 
Hoe is het voor ouders als het thuis misgaat? Niet elke ouder realiseert zich wat 
de gevolgen zijn van verminderde aandacht, zorg of andere vormen van 

mishandeling en als dit wel het geval is, hebben zij ondersteuning nodig om eventueel schadelijk gedrag 
te veranderen. Soms delen ouders wel ervaringen over wat per ongeluk misging: een val van de 
commode, een natte baby die uit je vingers glipt, een kast die omviel. Maar de situaties waarin ouders 
zelf de mist ingaan, waarin ze uit hun slof schieten, iets onvergeeflijks zeggen, een kinderarmpje te hard 
vastpakken, een kind ongelukkig valt omdat je hand uitschiet, die situaties worden verzwegen. Ze zijn 
te pijnlijk. Deze handleiding beschrijft hoe je als wijkgerichte professionals in 10 bijeenkomsten een 
solidaire gemeenschap vormt rond ouders die zo in de knel zijn geraakt dat het ze (even) niet meer lukt 
voor hun kinderen te zorgen zoals ze dat eigenlijk zouden willen. De ouderschapstheorie van Alice van 
der Pas vormt de basis van het gedachtegoed in de handleiding. Je leert naast de ouder te staan en het 
gesprek over kindermishandeling te normaliseren.  
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Het vakblad Weliswaar richt zich tot iedereen die actief bij het welzijnswerk en 
de gezondheidssector betrokken is. Weliswaar bericht over beleid en 
wetenschap, maar in de eerste plaats over het harde werk in de zachte sector 
zelf. Diverse deelsectoren van de welzijns- en gezondheidssector worden daarbij 

onder de loep gelegd: OCMW, ouderenzorg, jeugdhulp, kinderopvang, personen met een handicap, 
etnische minderheden, gelijke kansen, armoede, opbouwwerk, ... In elke editie wordt in een dossier een 
thema belicht dat diverse segmenten van de sector doorkruist, zoals vrijwilligerswerk, informatisering, 
technologie, Europa, sociale economie, beeldvorming van het zorgberoep, cliënt in/van de zorg, leven 
(z)onder dak.  
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