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The Routledge Handbook of Instructed Second Language Acquisition / 
Loewen, Shawn; Sato, Masatoshi. - [S.l.]: Routladge, 2017. - 601 p.. - 
ISBN: 9780367141387: 40,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 1 rout  

 
In dit boek komen 45 experten aan het woord rond verschillende aspecten 
van tweedetaalverwerving. Aan bod komen onder andere: taakgerichte en 
inhoudsgerichte aanpak, grammaticaonderwijs in tweedetaalverwerving, 
individuele verschillen bij taalverwerving,... In het boek vind je een 

overzicht van de recentste literatuur over deze onderwerpen maar ook de inzichten van de 
schrijvers. En telkens opnieuw wordt de link gelegd tussen theorie en praktijk.  
 

Babel : de 20 reuzentalen van de wereld / Dorren, Gaston. - Amsterdam: 
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2019. - 383 p.. - ISBN: 978-90-253-0918-
3: 22,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 4 babe 

  
In dit boek worden de twintig meest gesproken talen van de wereld onder 
de loep genomen. Meer dan driekwart van de wereldbevolking kan minstens 
een van de twintig spreken. Babel verkent ze allemaal, van Duits tot Japans, 
van Spaans tot Swahili en van Arabisch tot Javaans. Per taal onderzoekt Babel 

één opvallend thema. Wat betekent het dat het Russisch 'verwant is' aan het Nederlands? Hoe 
werken de niet-alfabetische schrifttypes van China en India? Als België al zo geworsteld heeft 
met zijn taalkwestie, hoe kunnen landen met veel meer talen dan ooit de vrede bewaren? 
Waarom heeft het koloniale verleden het Portugees wél groot gemaakt, maar het Nederlands 
niet? Waarom praten Japanse vrouwen anders dan Japanse mannen? Babel bereist, bekijkt en 
beluistert de wijde wereld van de grote talen: de letters en de klanken, de cultuur en de 
conflicten, de doelgerichte hervormingen en de onbedoelde veranderingen. 
  

 tijd voor geletterdheid: elke ouder mee / 
week van de geletterdheid. - Brussel: Week 
van de geletterdheid, 2019. - veelv.gepag., 
bevat: handleiding, toolkit, spelbord en 
kaartjes 
URL: 

http://ikbenmee.be/home/#zelf_aan_de_slag 
Vindplaats Antwerpen: dg 6 tijd  
Vindplaats Turnhout: dg 6 tijd 
  
Hoe ga je als schoolteam om met laaggeletterde ouders? Wat kan je doen om hen te 
ondersteunen? Hoe zorg je dat acties gedragen zijn door het hele team? Het spel Tijd voor 

http://ikbenmee.be/home/#zelf_aan_de_slag
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geletterdheid zet jouw team op weg: Bewustwording creëren rond laaggeletterdheid helpt 
jouw school om deze problematiek aan te pakken. Je denkt samen na over het beleid rond 
geletterdheid. Je bedenkt concrete acties om dit vorm te geven. Doelgroep: directieleden, 
secretariaatsmedewerkers,zorgcoördinatoren,preventieverantwoordelijken, 
leerlingenbegeleiders of CLB-medewerkers en leerkrachten van de verschillende graden, leden 
van de ouderraad.Inhoud van het pakket: handleiding, toolkit, spelbord en kaartjes.  
 

Meet the parents?! Een speels reflectie-instrument voor begeleiders in het 
jeugdwerk over contact en communicatie met ouders / Morreel, Evelyn; 
Nys, Kristien; Van Leeuwen, Karla. - [S.l.]: Kenniscentrum 
Gezinswetenschappen (Odisee) & onderzoekseenheid Gezins- en 
Orthopedagogiek KU Leuven, 2019. 
Doelgroep: 5+  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.2.1 meet ; dg 6 meet 

  
Deze tool wil begeleiders in het jeugdwerk in team laten zoeken naar hoe 

hun jeugdwerking meer toegankelijk kan worden voor ouders en hoe je een positieve relatie 
met hen kan uitbouwen. Er wordt gewerkt met concrete situaties: 
Betalersregeling/Kortingssystemen/Niet bijhebben van gevraagde materiaal/kledij/eten/Te 
vroeg of te laat brengen of halen/Kind tijdens de werking ophalen/Inschrijving/Contact met 
meer dan één ouder/Andere verwachtingen over de werking/Engagement van de ouder/Delen 
van (medische) informatie/Medicatiegebruik/Communicatie niet via de ouder/Onbereikbare 
ouders/Andere taal/Programma mee bepalen/(Té) veel contact zoeken/Eis laten 
smelten/Blinde paniek/Directe confrontatie/De klachtenfluisteraar/De boodschapper/GDPR-
proof/Ont-zorgen/Verantwoorde begeleider/Waarden en normen/Signalen van misbruik 
  
Tijdens de eerste fase reflecteren de spelers in kleinere groepen over verschillende thema's. In 
de tweede fase komt de hele groep samen voor een actieve nabespreking. Via korte 
methodieken die afhankelijk van de groep gekozen worden, wisselen de teams informatie uit 
over elkaars situatie en thema, reflecteren ze samen en maken ze een evaluatie en/of actieplan 
voor de toekomst. Hoewel het spel gericht is op het jeugdwerk, zullen leerkrachten veel 
situaties herkennen die het spel ook geschikt maken voor gebruik in het onderwijs.  

 
Taalbeleid & taalondersteuning: 
Wat werkt?: inspiratie en 
praktijkvoorbeelden uit het 
hoger onderwijs / Forum 
Taalbeleid en taalondersteuning 
hoger onderwijs. - Leuven: 
Lannoo Campus, 2019. - 307 p. 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 taal  

 
Je bent docent aan de hogeschool of de universiteit en je ziet steeds meer studenten uitvallen 
omdat ze onvoldoende taalvaardig zijn. Wat voor ondersteuning kun je dan bieden? Hoe pak je 
dat aan? Hoe kan jouw instelling dat beleidsmatig aanpakken? En vooral: wat werkt er goed in 
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de praktijk? Wat kun je van collega's leren? Rond deze vragen richtten tien jaar geleden een 
aantal taalbeleidscoördinatoren in het Nederlandstalig hoger onderwijs in België het Forum 
Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger Onderwijs op. Met als doel minstens eenmaal per jaar 
knowhow en praktijkervaringen met elkaar te delen tijdens een studiedag. Nu, tien jaar later, 
bundelt het forum tien jaar kennis- en expertisedeling in een publicatie met de titel 
'Taalondersteuning en taalbeleid: wat werkt? Inspirerende praktijkvoorbeelden in het hoger 
onderwijs'.  
 

 
Communicatie voor iedereen : hoe zorg je dat iedereen je informatie krijgt 
en begrijpt? / [s.n.]. - Antwerpen: Stad Antwerpen, 2012. - brochure (38 
p.) + checklist 
URL: http://tinyurl.com/cad5566  
Vindplaats Antwerpen: bl 7 comm  
Vindplaats Turnhout: bl 7 comm 

  
Deze brochure geeft meer info over toegankelijke communicatie. Er 
worden aandachtspunten gegeven bij de communicatie met vijf specifieke 

doelgroepen: senioren, mensen in armoede, mensen met een handicap, mensen van 
allochtone afkomst en jongeren. Ook worden zeven richtlijnen geschetst die kunnen helpen bij 
een betere communicatie. Bij de brochure hoort een blocknote met checklists die je kunnen 
helpen bij elke communicatie-actie.  
 
 
Hoewel het spel gericht is op het jeugdwerk, zullen leerkrachten veel situaties herkennen die 
het spel ook geschikt maken voor gebruik in het onderwijs.  
 

 

http://tinyurl.com/cad5566
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De Meet & Reader: Een draaiboek voor een voorleestraject voor 
anderstalige kinderen en hun (groot)ouders in de context van een 
opvangcentrum. / Padmos, Tineke; Smits, Ellen; Torfs, Karen. - [S.l.]: 
Centrum voor Taal en Onderwijs, 2019. 
Doelgroep: 0+  
URL: 

http://www.cteno.be/www_cteno/assets/downloads/meetandreader_draaiboek.pdf  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.2.1 meet  
 
Deze Meet&Read-er ondersteunt iedereen die in de context van een opvangcentrum met 
voorleessessies wil inzetten op de taal-en geletterdheidsontwikkeling van anderstalige 
gezinnen. Het is een draaiboek dat zowel de organisatoren van het voorleestraject als de 
voorlezers begeleidt in de uitwerking en uitvoering van het traject. Het draaiboek bestaat uit 
vier delen: algemene informatie over het voorleestraject, een gids met praktische tips voor het 
opvangcentrum, een brochure met inspiratie en tips voor de voorlezers en een kort verslag van 
het pilootproject Meet & Read. Elk onderdeel bevat kaarten en draaiboeken die informeren, 
inspireren of stap voor stap ondersteunen.  
 

Meet the parents?! Een speels reflectie-instrument voor begeleiders in het 
jeugdwerk over contact en communicatie met ouders / Morreel, Evelyn; 
Nys, Kristien; Van Leeuwen, Karla. - [S.l.]: Kenniscentrum 
Gezinswetenschappen (Odisee) & onderzoekseenheid Gezins- en 
Orthopedagogiek KU Leuven, 2019. 
Doelgroep: 5+  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.2.1 meet ; dg 6 meet 

  
Deze tool wil begeleiders in het jeugdwerk in team laten zoeken naar hoe 

hun jeugdwerking meer toegankelijk kan worden voor ouders en hoe je een positieve relatie 
met hen kan uitbouwen. Er wordt gewerkt met concrete situaties: 
Betalersregeling/Kortingssystemen/Niet bijhebben van gevraagde materiaal/kledij/eten/Te 
vroeg of te laat brengen of halen/Kind tijdens de werking ophalen/Inschrijving/Contact met 
meer dan één ouder/Andere verwachtingen over de werking/Engagement van de ouder/Delen 
van (medische) informatie/Medicatiegebruik/Communicatie niet via de ouder/Onbereikbare 
ouders/Andere taal/Programma mee bepalen/(Té) veel contact zoeken/Eis laten 
smelten/Blinde paniek/Directe confrontatie/De klachtenfluisteraar/De boodschapper/GDPR-
proof/Ont-zorgen/Verantwoorde begeleider/Waarden en normen/Signalen van misbruik 
  
Tijdens de eerste fase reflecteren de spelers in kleinere groepen over verschillende thema's. In 
de tweede fase komt de hele groep samen voor een actieve nabespreking. Via korte 
methodieken die afhankelijk van de groep gekozen worden, wisselen de teams informatie uit 
over elkaars situatie en thema, reflecteren ze samen en maken ze een evaluatie en/of actieplan 

http://www.cteno.be/www_cteno/assets/downloads/meetandreader_draaiboek.pdf
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voor de toekomst. Hoewel het spel gericht is op het jeugdwerk, zullen leerkrachten veel 
situaties herkennen die het spel ook geschikt maken voor gebruik in het onderwijs.  
 

Toolkit oefenkansen Nederlands: ouders 
betrekken en versterken / Onderwijscentrum 
Gent. - Gent: Onderwijscentrum Gent, 2019. - 
veelv.gepag.toolkit +bijlagen 
Doelgroep: Volwassenen  
URL: 
http://meertaligheid.be/materiaal/toolkit-
oefenkansen-nederlands-ouders-betrekken-
en-versterken  

Vindplaats Antwerpen: URL ; pa 8.2.1 oefe  
Vindplaats Turnhout: URL ; pa 8.2.1 oefe  
 
Deze toolkit geeft inspiratie, praktische tips en ondersteuning aan secundaire scholen die een 
oefenkans Nederlands willen opstarten voor ouders. In een oefenkans Nederlands worden 
zoveel mogelijk spreekkansen gecreëerd, zodat deelnemers de kans krijgen om het Nederlands 
actief te oefenen. De toolkit bestaat uit 4 onderdelen: 1) 7 sleutels die je toelaten om je 
oefenkans op een participatieve en stapsgewijze manier vorm te geven; 2) Een kijkwijzer die als 
praktisch reflectie-instrument kan worden ingezet om gespreksbegeleiders te inspireren en te 
informeren, zowel voor als na de oefenkans Nederlands; 3) Enkele voorbeelden van 
praatprikkels en werkvormen die in een conversatieactiviteit ingezet kunnen worden om de 
groep te activeren of een thema in te leiden; 4) Een aantal inspirerende methodieken en 
werkvormen die je in je conversatieactiviteit kunt gebruiken.  
  

http://meertaligheid.be/materiaal/toolkit-oefenkansen-nederlands-ouders-betrekken-en-versterken
http://meertaligheid.be/materiaal/toolkit-oefenkansen-nederlands-ouders-betrekken-en-versterken
http://meertaligheid.be/materiaal/toolkit-oefenkansen-nederlands-ouders-betrekken-en-versterken
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A social inclusion roadmap for Europe 2020 / Frazer, Hugh; Marlier, Eric; 
Nicaise, Ides. - Antwerp / Apeldoorn: Garant, 2010. - 212 p.. - ISBN: 
2011503434. - ISBN: 978-90-441-2667-9. - ISBN: 90-441-2667-9 
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: ge 11 soci 
 
Dit boek brengt de vorderingen in kaart die gemaakt zijn in de Europese 
Unie op het vlak van armoedebestrijding en sociale inclusie. Op basis van 
het overzicht worden beleidsaanbevelingen gedaan.  

 
De oplossingsgerichte coach : een praktisch boek met focus op de 
oplossingsgerichte visie, de coachcompetenties en het Brugse model / 
Van Dam, Chris. - Antwerpen: Intersentia, 2017. - 261 p. + flowchart. - 
ISBN: 978-94-000-0836-6 
Vindplaats Antwerpen: ge 14 oplo 

  
Deze nieuwe uitgave geeft een heldere schets van het oplossingsgericht 
denkkader. Na een introductie zoomt de auteur in op de competenties 
van een oplossingsgerichte coach. De lezer maakt kennis met het Brugse 

model, dat geïllustreerd wordt met voorbeelden uit de praktijk en concrete tools. Het boek 
biedt ook een aantal uitnodigingen tot zelfreflectie, oneliners en ruimte voor persoonlijke 
notities. Voor ervaren coaches is het een handig naslagwerk en middel tot zelfreflectie. Voor 
beginnende coaches is het een nuttig instrument om het oplossingsgericht coachen in de 
vingers te krijgen.  
 

 Wat werkt bij het succesvol toeleiden van 
jongeren naar werk / Franken, Mark; 
Mateman, Hanneke. - [S.l.]: Movisie, 
kennis en aanpak van sociale 
vraagstukken, 2019. - dossier (66 p.), 
infographic (1 p.) 
URL: 
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-
werkt-succesvol-toeleiden-jongeren-naar-

werk 
Vindplaats Antwerpen: ge 14 watw  
 
Dit dossier beschrijft welke werkzame elementen je kunt inzetten om jongeren in een 
kwetsbare positie duurzaam te laten participeren op de arbeidsmarkt. Er bestaat geen 
allesomvattende effectieve aanpak die voor alle jongeren werkt. Dé kwetsbare jongere bestaat 
namelijk niet. Het dossier is bij wijze van spreken een menu waaruit de hulpverlener of 
ondersteuner de voor een specifieke jongere meest geschikte elementen kan kiezen. De 
werkzaamheid van deze elementen wordt via literatuuronderzoek en via in focusgroepen 
verzamelde praktijkvoorbeelden onderbouwd.  

https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-succesvol-toeleiden-jongeren-naar-werk
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-succesvol-toeleiden-jongeren-naar-werk
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-succesvol-toeleiden-jongeren-naar-werk
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Veerkracht in beweging : dynamieken van vluchtelingengezinnen 
versterken / Groeninck, Mieke; Meurs, Patrick; Geldof, Dirk; Wiewauters, 
Claire; Van Acker, Kaat; De Boe, Ward; Emmery, Kathleen. - Antwerpen: 
Garant Uitgevers, 2019. - 252 p.. - ISBN: 978-90-441-3679-1: 26,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 15 veer 

  
Steeds meer asielaanvragen komen van gezinnen met kinderen. Hun 
vragen vereisen een geïntegreerde aanpak. In een transdisciplinair project 
werd onderzocht wat de noden zijn van gezinnen op de vlucht, en hoe 

bestaande initiatieven verder op elkaar kunnen worden afgestemd en geïntegreerd. De 
resultaten zijn gebundeld in dit boek. De onderzoekers gingen twee jaar lang op gesprek bij 
begeleiders, ouders en kinderen, aangevuld met een literatuurstudie over de noden van en de 
opvang voor vluchtelingengezinnen. Ze legden hun tussentijdse bevindingen voor aan het 
werkveld en namen de bemerkingen mee. In dit boek gaan we op zoek naar wat een divers-
sensitieve invulling van veerkrachtig handelen kan zijn, met oog voor de persoonlijke, 
relationele en contextuele dynamieken in en rond het gezin. Via diepte-interviews vertellen 
ouders en kinderen van asielzoekende en vluchtelingengezinnen van Afghaanse, Syrische en 
Iraakse origine, zelf hun verhaal. We krijgen inzicht in hun kwetsbaarheid. We zien welke 
veerkrachtige acties echt doorwegen in het leven van gezinnen op de vlucht. Ook hulpverleners 
uit opvangcentra, het welzijnswerk of het onderwijs, komen aan het woord. Vanuit de 
ontmoeting tussen deze verschillende perspectieven schetst dit boek hoe professionals en 
vrijwilligers de dynamieken en krachten van gezinnen kunnen (h)erkennen, val ideren en 
versterken. Een basiswerk voor al wie met vluchtelingen werkt, van praktijk tot beleid. 
  

Bouwen aan cultuursensitieve zorg : Reflectietool voor 
zorg- en welzijnsorganisaties / VIVO social profit. - 
Brussel: Vlaamse Overheid, 2019. - 47 p. 
URL: https://www.vivosocialprofit.org/tool-bouwen-
aan-cultuursensitieve-zorg  
Vindplaats Antwerpen: ge 6.1 bouw  

 
De superdiverse samenleving zorgt voor heel wat 
uitdagingen voor de Vlaamse zorg- en 

welzijnsorganisaties omdat mensen met een migratieachtergrond vaak specifieke noden 
hebben. Het belang van cultuursensitieve zorg neemt hiermee toe. Deze praktische tool werd 
ontwikkeld om het beleid van zorg- en welzijnsorganisaties te ondersteunen. Met deze tool kan 
je: in kaart brengen hoe ver je organisatie staat op het vlak van cultuursensitieve zorg; bepalen 
wat de volgende stap is voor jouw organisatie; ontdekken welke ondersteuning en 
instrumenten er al bestaan rond dit thema. Op een laagdrempelige manier worden organisaties 
aangemoedigd om stappen te zetten naar een cultuursensitieve organisatie. Je kan 
bijvoorbeeld eerst een foto nemen van de huidige situatie in je organisatie. Of je kan deze tool 
gebruiken om de dialoog rond cultuursensitieve zorg in je organisatie op gang te brengen en 
het bewustzijn te verhogen. Uiteindelijk bied je zo nog betere zorg aan álle cliënten, ook aan 
mensen met een migratieachtergrond. 
  

https://www.vivosocialprofit.org/tool-bouwen-aan-cultuursensitieve-zorg
https://www.vivosocialprofit.org/tool-bouwen-aan-cultuursensitieve-zorg
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Voorlezen gaat zó: tips en ervaringen uit de praktijk van 
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastoudergezinnen en 
buitenschoolse opvang / Chorus, Margriet; Van Welzen, Irma. - 
Amsterdam: SWP, 2019. - 111 p.. - ISBN: 9789088509230: 17,50  
Doelgroep: 0- 
4 jaar  
Vindplaats Antwerpen:  TAAL 1.5.1 voor  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.5.1 voor  

 
Praktische handleiding met tips en voorbeelden uit de dagelijkse 

praktijk, gebaseerd op onderzoek in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en buitenschoolse 
opvang. Er wordt aandacht gegeven aan het samenstellen van een (basis)collectie, de 
leesomgeving, het voorlezen zelf: hoe en wanneer, voorlezen in de buitenschoolse opvang (dus 
ook aan oudere kinderen) en voorlezen in een groep met anderstaligen. Ook wordt stilgestaan 
bij het belang van het opnemen van voorlezen in het pedagogisch beleidsplan. Met 
verwijzingen naar vindplaatsen van meer informatie en vermelding van projecten, adressen en 
instellingen.  
 

De hengel / Smans, Gitt. - [S.l.]: De verhalenweverij, 2019.. - ISBN: 
9781234567897: 18,00  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 heng  

 
Varken wil gaan vissen. Hij zoekt zijn hengel op zolder. Konijn helpt 
hem. De zolder ligt vol oude spullen. Wat zullen ze daarmee doen? 
Dit boek is een product van de Verhalenweverij. 
(www.verhalenweverij.be) De Verhalenweverij maakt meertalige 

boeken met als doel leesplezier te bevorderen bij kinderen uit kansengroepen.  
 

Zo stoer als mijn broer. / Sterkens, Christine. - Zoersel: Nik-
Nak, 2019. - 31 p.. - ISBN: 9789493136090. - ISBN: 
9789493136113. - ISBN: 9789493136120. - ISBN: 
9789493136083. - ISBN: 9789493136137. - ISBN: 
9789493136106: 10,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 nikn  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.2 nikn  

 
De tweetalige nik-nakboekjes slaan een brug tussen de moedertaal en een vreemde taal, voor 
kinderen zowel als voor ouders. Spelenderwijs en zonder enige druk raken beiden vertrouwd 
met woorden en zinsbouw. De boekjes zijn bedoeld voor iedereen die - om welke reden ook - 
kinderen wil helpen vertrouwd te raken met een andere taal. Ze zijn tevens een hulp voor 
ouders van kinderen die opgroeien in een taalgebied waarvan zij de taal (nog) niet beheersen. 

file://///fileserver08/doca$/4_Bib/4_6_Selectielijsten/opmaak/sjablonen/www.verhalenweverij.be
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Dit boekje gaat over stoer zijn. Het is verkrijgbaar in het Farsi, Arabisch, Pools, Bulgaars, Frans 
en Turks.  
 

Woordjes leren met Lana : school / Snoeck, Silke; Pottie, Marjolein. - 
Mechelen: HipHip, 2018. - 1 pakket met handleiding, 44 woordkaarten 
en 1 kijkboek met 10 platen. - ISBN: 978-90-5924-485-6: 24,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.3.2 woor  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.3.2 woor  
 
Met Woordjes leren met Lana krik je de taalvaardigheid bij anderstalige 
en taalarme kleuters op aan de hand van 30 volledig uitgewerkte 
activiteiten. De lerarenkit bevat 30 volledig uitgewerkte activiteiten met 

op de digitale lesfiche de gekoppelde leerplandoelen (OVSG, GO!, ZILL). Per fiche vind je een 
compacte en praktische handleiding en de nodige bijlages. In de kit vind je ook extra 
woordkaarten met de vertaling in 6 talen (Engels, Frans, Duits, Spaans, Turks en Arabisch) om 
de schooltaal bij je kleuters naar een hoger niveau te tillen. Plus: een kartonnen kijkboek met 
woordkaarten in 6 talen.  
 

FonoLog : programma voor de fonologische therapie. Deel 3 : 
Stopping/Dentalisatie/H-satie /  Dijkstra-Buitendijk , Willy; van den 
Engel-Hoek , Lenie. - Beuningen: Logopediemateriaal.nl, 2018. - 
veelv. gepag. 
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.4.4 fono  

 
Deel 3 van Fonolog, een map met kopieerbladen voor fonologische 
therapie geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. De fonologische 
therapie wordt gegeven om de verstaanbaarheid te verbeteren. 

Kinderen laten soms een klank weg of vervangen een klank door een andere klank. Voor langere 
woorden laten ze soms een lettergreep weg. FonoLog Deel 3 is een programma voor stopping, 
h-satie en dentalisatie. Elk te behandelen proces bestaat uit 3 stappen en bevat veel oefeningen 
die ook thuis gedaan kunnen worden. Het programma is een losbladig systeem met op elke 
pagina instructies voor de ouders.  
 

Alfie en Zed : een ABC zoekboek / Elseviers, Liesbeth; Yskout, Astrid. - 
Kalmthout: Van Halewyck, 2019. - [36] p.. - ISBN: 978-94-6131-962-3: 
17,99 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 alfi  

 
Alfie en Zed doen alles samen. Alles en altijd. Maar op een dag let Alfie niet 
op. Opeens is hij Zed kwijt. Hij moet op zoek, waar kan Zed zijn? Ging hij 
naar zee of richting woestijn?Help jij Alfie zoeken? Kijk mee uit naar Zed en 

leer ondertussen het hele alfabet. In elke zoekplaat van dit zoekboek zitten twee of drie letters 
verstopt. Wil je weten wat Alfie tijdens zijn zoektocht meemaakt? Download de podcast via 
Soundcloud en Apple Podcasts en luister van A tot Z naar een verhaal vol letterpret.  
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Het leukste kijkwoordenboek : 1000 woorden met plaatjes / Mackinnon, 
Mairi; Hindley, Kate. - Aartselaar: Deltas, 2015. - 27 p.. - ISBN: 978-90-
447-4331-9: 14,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 leuk  

 
Dit boek bevat 1000 alledaagse woorden om de woordenschat uit te 
breiden. Thematisch geordend.  

  
Mijn dag op school 2e kleuterklas : daglijn met kleurpicto's / 
Pottie, Marjolein. - Averbode: Altiora, 2004. - daglijn, 102 kaartjes 
(waarvan 10 blanco), pedagogisch-didactische suggesties, een 
reuzenpaperclip. - ISBN: 9031720577: 79,00 EUR  
Doelgroep: 3- 5 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.8.2 mijn 

  
Mijn dag op school voor de 2e kleuterklas houdt rekening met het 

specifieke ontwikkelingsniveau van 4- tot 5-jarigen. De tekeningen zijn kleurrijk en affectief, 
maar vormen al een aanloop naar pictogrammen. Ze bevorderen het ontluikende lezen. Met 
102 kaartjes voor dagelijks terugkerende activiteiten (speelplaats, toiletbezoek ...) en 
belangrijke hoogtepunten uit het leven in de klas (verjaardag, naar de bibliotheek, 
grootouderdag ...).  
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Knipoog 2018 - 2019 / [s.n.]. - Oostmalle: De Boeck, 2019.. - ISBN: 9782804197810: 14,00 EUR 
(4x tijdschrift + poster)  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.10.1 knip  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.10.1 knip 
  
Nederlandstalig tijdschrift voor anderstalige leerlingen in de hoogste klassen van het lager 
onderwijs of ouder. Bevat leuke taaloefeningen en taalspelletjes voor zowel jongeren als 
volwassenen. Laatste jaargang. 
 

Praat, denk en doe met Suus en Luuk / Baarda, Diana; Krommedam-
Wiegertjes, Melissa. - Dronten: Uitgeverij Creativiti B.V., 2018. - 224 p.. 
- (Suus & Luuk). - ISBN: 9789492529091: 115 EUR  
Doelgroep: 3-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.3 suus 

  
De praatplaten laten stuk voor stuk een voor kinderen herkenbare 
situatie zien. Door te kijken naar de praatplaten en erover te praten 
kunnen ze de link leggen naar hun eigen ervaringen en kennis. De 
verdiepingsvragen op de achterzijde stimuleren het kind om meer te 

vertellen en dieper op het onderwerp in te gaan of erover na te denken. De praatplaten kunnen 
ook ingezet worden als introductie op een thema-les of activiteit. Suggesties voor activiteiten 
zijn waar van toepassing toegevoegd. De praatplaten van Suus & Luuk kunnen onder andere 
worden ingezet ter stimulering van woordenschat, zinsvorming, en vertelvaardigheid.  
 

 Suus Luuk rare platen / Baarda, Diana; 
Krommedam-Wiegertjes, Melissa. - Dronten: 
Uitgeverij Creativiti B.V., 2019. - handleiding, 11 
platen. - (Suus & Luuk) 
Doelgroep: 3-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.3 suus 

  
Suus & Luuk nemen je mee in 11 grappige 
situatieplaten die zowel in zwart-wit als in kleur 
zijn vormgegeven. De kernvraag is: Wat is er 

raar? En waarom? Werken met de platen stimuleert het: taal geven aan je waarnemingen en 
gedachten, woordenschat (leren van nieuwe woorden; labelen) en woordkennis 
(kennisverdieping), taal-denken: redeneren en verklaren, narratieve vaardigheden 
(bijvoorbeeld verhaalvorming). Bijvoorbeeld in te zetten als: praatplaat of bij schermspelen 
(begrippen en aanwijzingen volgen; opdrachten geven/formuleren) 
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Close reading : werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs / 
Lapp, Diane; Moss, Barbara; Grant, Maria; Johnson, Kelly; Van Dalen, 
Tony; Mijs, Dortie ; Van Logchem, Marieke. - Huizen: Pica, 2018. - 219 
p.. - ISBN: 978-94-92525-65-9: 24,95 EUR  
Doelgroep: 3-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.3 clos 

  
Begrijpend lezen is een belangrijk vak. Toch hebben veel leerlingen er 
moeite mee. Veel methoden voor begrijpend lezen zijn vooral gericht 
op het aanleren van leesstrategieën en woordenschat. De opkomst van 

Close Reading, kun je zien als een reactie daarop en een oproep om bezig te zijn met een 
uitdagende tekst en je daar grondig in te verdiepen. In het boek Close Reading - werken aan 
dieper tekstbegrip in het basisonderwijs vinden leerkrachten handvatten om met Close Reading 
aan de slag te gaan. Close reading: een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de 
inhoud van een complexe tekst centraal staat en kinderen op een actieve manier aan de slag 
gaan met de tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, 
redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn hiervoor belangrijke vaardigheden.  
 

Sleutels voor effectief begrijpend lezen: inspiratie voor een eigentijdse 
didactiek in het basisonderwijs / Versteden, Pandora; Ghesquière, Pol; 
Van Keer, Hilde ; et al.. - Brussel: VLOR, 2019. - 97 p. 
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.3 sleu  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.3 sleu  

 
Begrijpend lezen is een heel belangrijke vaardigheid voor succes in 
onderwijs, deelname aan de samenleving en levenslang leren. Door de 

digitalisering komen meer en andere geschreven bronnen op ons af. Onderzoek naar 
begrijpend-leesprestaties in Vlaanderen leert ons dat de begrijpend-leesprestaties van 
kinderen in het basisonderwijs achteruitgaan. Bepaalde groepen van leerlingen hinken 
systematisch achterop. Wat moet er gebeuren opdat alle kinderen vaardige lezers worden in 
het onderwijs en de samenleving van de toekomst?Op basis van een systematische 
literatuurstudie stellen de onderzoekers een krachtige begrijpend-leesdidactiek voor met vijf 
didactische sleutels: functionaliteit (uitdagende en betekenisvolle teksten en opdrachten), 
interactie (tussen leraar en leerlingen én tussen leerlingen onderling), strategie-instructie 
(expliciet), leesmotivatie en transfer (veel kansen om te lezen, binnen en buiten de school). Ze 
werken die sleutels uit en tonen hoe je ze kan toepassen op het samenspel van tekst, activiteit, 
lezer en socio-culturele context, dat in elke les begrijpend lezen vervat zit. De praktijkgids 
Sleutels voor effectief begrijpend lezen bevat concrete didactische aanpakken die aan de vijf 
sleutels beantwoorden. Daarnaast vindt de lezer stappenplannen en scenarios die schoolteams 
concreet kunnen inspireren bij het implementeren van een krachtige leesdidactiek in de klas 
(incl. differentiatie en evaluatie) en bij het uitstippelen van een schoolbreed leesbeleid. Ook 
komen heel wat bronnen van rijk tekstmateriaal aan bod.  
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Het kloeke moppenboek: Lachen met theaterlezen / van Vliet, Helen; 
Wijers, Agnes; Knuttel, Elseline. - [Dordrecht]: De Inktvis, 2019. - 127 p.. 
- (Applaus voor jou!). - ISBN: 9789075689914: 16,95 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 appl  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.5 appl  

 
Dit boek maakt deel uit van de reeks "Applaus voor jou! Theaterlezen". 
Het kloeke moppenboek, met meer dan 50 theaterleesmoppen! Dat 
wordt lachen!  

 
Limo : de leukste dag van de week / Van Lier, Ineke; Van 
Slooten, Monique. - Broek in Waterland: Arcos Publishers, 
2019. - 42 p.. - ISBN: 978-94-90824-22-8: 17,95 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 limo  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.5 limo 

  
Voorleesboek met vrolijke foto's van de hond Limo: Limo houdt 
van koekjes. En van verstoppertje spelen. Iedere dag doet Limo 

iets leuks, met een vriend, met Jasmijn of met Momo, zijn baasje. Hij gaat naar de kapper en 
helpt met de was. Maar welke dag vindt hij het leukst? Maandag? Of donderdag? Lees maar 
mee! Dit eenvoudige boek over de lieve hond Limo is speciaal bedoeld voor kinderen die 
Nederlands leren, maar is ook heel fijn om thuis voor te lezen. Over Limo Limo is een 
Australische Labradoodle, die is opgeleid als leeshond. Met zijn baasje bezoekt hij scholen en 
AZCs, waar hij luistert naar kinderen die hem een verhaal voorlezen. Kinderen die moeite 
hebben met lezen, raken vaak gespannen als ze moeten lezen in aanwezigheid van een 
volwassene. Maar voorlezen aan een leeshond is een heel ander verhaal!  
 

Chemno en de soldaat / Jongbloed, Annemarie; Zee, Elisa. - Amsterdam: 
Eenvoudig  Communiceren, 2019. - 36 p.. - (Mijn klas). - ISBN: 
9789086963669: 8,95 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 mijn  

 
Mijn klas is een serie van tien korte verhalen over de leukste klas van het 
land. Met woorden en verhalen voor kinderen die pas Nederlands leren. In 
Chemno en de soldaat is Chemno is veel te laat, hij rent de klas binnen en 
ziet dat er gevochten wordt.  
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De trui van Helen / Jongbloed, Annemarie; Zee, Elisa. - Amsterdam: 
Eenvoudig Communiceren, 2019. - 36 p.. - (Mijn klas). - ISBN: 
9789086963393: 8,95 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 mijn 

  
Voor moederdag mag de klas een mooie tekening maken. Maar Helens 
moeder is nog in Eritrea.  
 

 
Ermina en de taart / Jongbloed, Annemarie; Zee, Elisa. - Amsterdam: 
Eenvoudig  Communiceren, 2019. - 36 p.. - (Mijn klas). - ISBN: 
9789086963676: 8,95 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 mijn 
  
De laatste les voor de schoolvakantie trakteert juf op taart!  
 
 
Op schoolreis / Jongbloed, Annemarie; Zee, Elisa. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2019. - 36 p.. - (Mijn klas). - ISBN: 9789086963386: 8,95 
EUR  
Doelgroep: 9-10 jaar 11-12 jaar 13-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 mijn  

 
Yusef gaat met zijn klas gaat op schoolreis naar een pretpark. Maar zijn 
beste vriend Umar kan niet mee. Spijtig, maar het wordt toch een 
onvergetelijke dag.  

 
Leren lezen doe je met je lijf / Van Vuure, Marijke. - Eeserveen: Uitgeverij 
Akasha, 2019. - 255 p.. - ISBN: 9789460151682: 21,50 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.6 lere  

 
Dit boek geeft inzicht in de mogelijke oorzaken van leesproblemen en 
helpt om deze op te lossen. Hoe is de zintuiglijke ontwikkeling van een 
kind? Werken de ogen goed samen zodat de letters stilstaan? En zijn de 
verbindingen tussen de verschillende hersengebieden die nodig zijn om te 

kunnen leren lezen voldoende ontwikkeld? Pas als de oorzaak is weggenomen, heeft oefenen 
met lezen zin. Het praktische deel van dit boek nodigt uit om zelf aan de slag te gaan: 
spelenderwijs leren, de letters kleien, werken met de juiste oefenbladen om woordstukken te 
automatiseren en oefenen met de Lire-kaarten®. Zo kunnen kinderen met een grote 
leesachterstand veel vorderingen maken en wordt lezen een plezier! Marijke van Vuure heeft 
een jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen met leesproblemen.  
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Fiep en Toos gaan naar zee: Educatief prentenboek (zingend leren): Picto-
zinnen, liedjes , taaldenkvragen en klankletterkoppeling / Bastiaans, 
Annemieke. - Utrecht: voicejoy, 2017.. -  ISBN: 9789082927924: 17,50 
EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.7 logo  

 
De prentenboeken zijn ontwikkeld door een logopediste met ervaring bij 
zeer moeilijk lerenden. Ze kunnen gebruikt worden voor meerdere 
doeleinden. De boeken zijn geschikt voor kinderen met: interesse in 

letters, behoefte aan extra stimulatie van herhaling van letters, behoefte aan extra stimulatie 
van taalbegrip, zinsbouw en taalinhoud, een zwak auditief geheugen, een zwakke 
mondmotoriek of net met behoefte aan meer uitdaging. de liedjes staan online en op youtube 
zijn filmpjes van het verhaal beschikbaar.  

 
Dolfje Weerwolfje kaartspel: zinnen maken / Van Loon, 
Paul; Van Look, Hugo. - Tilburg: Zwijsen, 2019. - 30 
spelkaartjes, spelregels. - ISBN: 9789048736270: 8,95 
EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.7.2 dolf  

 
Met dit kaartspel kunnen kinderen zelf grappige zinnen 
maken met losse zinsdelen.  
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van woorden weten: Methode woordenschatvergroting voor 
jongeren van 12 tot 18 jaar CEFR/ERK B1-naar B2 / van der 
Maden, Fros. - Groningen: Edutekst, 2019. - 140 p. (werkboek), 
86 p. (docentenhandleiding), met: docentenhandleiding, 
werkboek. - ISBN: 9789083018508: 22,95 EUR  
Doelgroep: 12 -18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.3.2 vanw  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.3.2 vanw  

 
Van woorden weten is een methode voor woordenschatvergroting 

voor jongeren van 12 tot 18 jaar (B1 naar B2). Tijdens het uitvoeren van de opdrachten raken 
de leerlingen vertrouwd met woordraadstrategieën en leren ze woordvormingsregels 
herkennen en toepassen. Met het boek kan zowel individueel als in groep gewerkt worden. 
Geschikt voor tweedetaalleerders én moedertaalleerders die hun woordenschat willen 
vergroten.  
 

De blauwe gitaar en andere verhalen / Jekel, Karine; Zee, Elisa. - 
Amsterdam: Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, 2019. - 50 p.. - 
(Superrr). - ISBN: 978-90-8696-479-6: 12 EUR  
Doelgroep: 12 -18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 supe  
 
Vier korte verhalen voor anderstalige kinderen. Boekje in de reeks 
Superrr. Makkelijk te lezen boeken, speciaal voor leerlingen in OKAN en 
BSO. Leesniveau A1+.  

 
 

School in de supermarkt / Eppinga, Mirjam; Zee, Elisa. - Amsterdam: 
Eenvoudig Communiceren, 2019. - 36 p.. - (Superrr). - ISBN: 978-90-8696-
365-2: 8,95 EUR  
Doelgroep: 12 -18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 supe  

 
Ahmad vertelt over zijn vakantiewerk in supermarkt de Giraf. Zijn baas 
nodigt de klas uit om langs te komen in de winkel. Boekje in de reeks 
Superrr. Makkelijk te lezen boeken, speciaal voor leerlingen in OKAN en 

BSO. Leesniveau A1+.  
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Verhalenvertellers: Lezen op A1-niveau / Dalderop, Kaatje. - Amsterdam: 
Boom, 2019. - 77 p.. - ISBN: 978-90-244-3020-8: 14,50 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 verh  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.5.5 verh  

 
Verhalenvertellers is een verzameling verhalen van jonge mensen uit alle 
windstreken. De verhalen in dit boek hebben thema's als dromen, avonturen, 
wensen, maar ook verdriet. De verhalenvertellers vertellen bijvoorbeeld over 

de vlucht uit hun moederland of hun ervaring met het wennen in een nieuw land. Alle twintig 
verhalen in Verhalenvertellers zijn beschikbaar in twee versies: één voor NT2-cursisten op 
niveau A1 en één voor alfaleerders op niveau Alfa B. De verhalen kunt u inzetten in de les om 
leesvaardigheid te oefenen, maar ook om de woordenschat te verrijken of als uitgangspunt om 
te praten over moeilijke onderwerpen als heimwee, gemis en ambitie.  
 

DigLin+: Schrijfblok / van de Craats, Ineke; Deutekom, Jan. - Amsterdam: 
Boom, 2018. - 90 p..  - ISBN: 9789058754516: 17,50 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
URL: http://diglin.eu/ 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.6.2 digl ; TAAL 4.6.2 digl  
 
DigLin+ is een digitale methode om laagopgeleide anderstaligen vertrouwd te 
maken met het Latijnse schrift en de elementaire basis van het Nederlands. 
Ter ondersteuning van het digitale platform, verschenen eerder al twee 

werkboeken. Die worden nu aangevuld met dit DigLin+ schrijfblok, waarmee leerlingen ook 
aan hun schrijfvaardigheid met de hand kunnen werken.  
 

Ster in schrijven. Alfa B / Dalderop, Kaatje; Borgesius, Merel; Kurvers, 
Jeanne; Stockmann, Willemijn. - Amsterdam: Boom, 2019. - 115 p.. - 
ISBN: 9789024419425: 19,90 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.6.2 ster ; TAAL 4.6.2 ster  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.6.2 ster 

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

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

http://diglin.eu/
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Aan de slag in je klas met taalgericht onderwijs / Loman, 
Jozefien. - Brussel: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 
2019.. - ISBN: 9789082207897 
Doelgroep: 12 -18 jaar , volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.1 aand  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.8.1 aand  

 
In de Tool Taalgericht (vak)Onderwijs vind je 100 tips om 
met taalgericht (vak)onderwijs in je klas aan de slag te 

gaan. Met die tips ondersteun je vooral leerlingen en cursisten in het secundair onderwijs en 
volwassenonderwijs, maar ook leraren van de basisschool kunnen ze inzetten in de klas. De 
fiches met tips zijn onderverdeeld in zes hoofdstukken op basis van de noden van leerlingen. 
(woorden, formuleren, lezen, actief leren, digitaal leren )De fiches zijn uitneembaar en 
geplastificeerd zodat je ze actief kunt gebruiken bij je lesvoorbereiding, als geheugensteuntje 
tijdens de les of bij overleg met collega's.  
 

StruX : Nederlands: woordenschat: basis / Schinkel, Ruud. - Meppel: 
Edu'Actief, 2017. - 78 p..  - ISBN: 9789037242171: 13,00 EUR  
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: https://www.strux.nl/  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.2 stru 

  
De uitgebreide methode StruX is bedoeld voor leerlingen van het BSO en 
het BuSo en leidt op voor een zelfstandige plaats in de maatschappij, 
arbeid of het aanvullend secundair beroepsonderwijs. De leerlijn 
Nederlands bestaat uit 23 leer-/werkboeken voor lezen, luisteren, 

schrijven, spreken en gesprekken voeren. Deze leer-/werkboeken behandelen alle leerdoelen 
uit het referentiekader 1F. Leerlingen worden stap voor stap toegeleid naar niveau 1F. 
Daarnaast zijn er 5 leer-/werkboeken voor woordenschat. Deze werkboeken zijn zo opgezet dat 
je ze binnen het vak Nederlands kunt gebruiken, maar ook binnen de praktische vakken. Dit 
leer-/werkboek gaat over schoolwoorden. De onderwerpen zijn: woorden op school, woorden 
die vertellen wie je bent, woorden over eten, een gastles op school, woorden op stage, 
woorden in het ziekenhuis, woorden bij het openbaar vervoer en pesten.  
 

StruX : Nederlands: woordenschat: dienstverlening en economie / Jansen, 
Hanneke. - Meppel: Edu'Actief, 2017. - 100 p.. - ISBN: 9789037242133: 
13,00 EUR  
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: https://www.strux.nl/ 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.2 stru  

 
 Dit leer-/werkboek gaat over woordenschat die de leerlingen nodig 
hebben voor de sector Dienstverlening en economie. De onderwerpen 

zijn: kopiëren, post, werken in de winkel, magazijnbeheer, milieu en veiligheid en de receptie. 
Naast dit leer-/werkboek kun je gebruikmaken van het digitale beeldwoordenboek van StruX.  

https://www.strux.nl/
https://www.strux.nl/
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StruX : Nederlands: woordenschat: dienstverlening en zorg / Verhey, 
Gerda. - Meppel: Edu'Actief, 2017. - 92 p.. - ISBN: 9789037242157: 
13,00 EUR  
 Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: https://www.strux.nl/  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.2 stru  

 
Dit leer-/werkboek gaat over woordenschat die de leerlingen nodig 
hebben voor de sector dienstverlening en zorg. De onderwerpen zijn: 

eieren koken, pannenkoeken bakken, een maaltijd bereiden, hygiëne, de was verzorgen, 
gezonde voeding en schoonmaken. Naast dit leer-/werkboek kun je gebruikmaken van het 
digitale beeldwoordenboek van StruX.  
 

StruX : Nederlands: woordenschat: plant of (groene)leefomgeving / 
Jansen, Hanneke. - Meppel: Edu'Actief, 2016. - 94 p.. - ISBN: 
9789037242096: 13,00 EUR  
 Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: https://www.strux.nl/  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.2 stru  

 
Dit leer-/werkboek gaat over woordenschat die de leerlingen nodig 
hebben voor de sector Plant of (groene) leefomgeving: tuinieren, zaaien, 
verspenen, stekken, scheuren, afleggen, snoeien, gazon onderhouden, 

vijver aanleggen en werken met gereedschap. Naast dit leer-/werkboek kun je gebruik maken 
van het digitale beeldwoordenboek van StruX.  
 

StruX : Nederlands: woordenschat: techniek / Jansen, Hanneke. - Meppel: 
Edu'Actief, 2017. - 98 p.. - ISBN: 9789037242119: 13,00 EUR  
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: https://www.strux.nl/  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.2 stru 

  
Dit leer-/werkboek gaat over woordenschat die de leerlingen nodig 
hebben voor de sector Techniek. De onderwerpen zijn: een lamp 
repareren, een fiets repareren, werken met een computer, sanitair 
installeren, hout schilderen, een muur sauzen en een muur behangen. 

Naast dit leer-/werkboek kun je gebruikmaken van het digitale beeldwoordenboek van StruX.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.strux.nl/
https://www.strux.nl/
https://www.strux.nl/
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Inspiratiemap 1: Thema's en werkvormen om 
Nederlands te oefenen / IN-Gent. - Gent: In-Gent, 
2019. - 58 p.: 25,00 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 insp  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3 insp  

 
Organiseer je een oefenkans en wil je je vrijwilligers 
didactisch ondersteunen? Ben je een ervaren 

vrijwilliger op zoek naar nieuwe inspiratiebronnen? Of weet je niet goed hoe je als begeleider 
een conversatiegroep aanpakt? Deze inspiratiemap vol werkvormen is er voor jou en helpt je 
om van je gesprek een kwalitatieve oefenkans te maken.  
 

Theo en de mussen / Dieltiens, Kristien. - Antwerpen: Vrijdag, 2019. - 79 p.. 
- (Wablieft-boeken). - ISBN: 9789460017889: 7,95 EUR  
Doelgroep: volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 wabl  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 wabl  

 
Straks is het gedaan. Straks om zes uur. In de heilige overtuiging dat hij 
begonnen is aan zijn laatste uren, wil Theo dat zijn verhaal gehoord wordt. 
De mussen aan zijn voeten kijken hem vol verwachting aan. Ze wachten op 

wat kruimels, maar eerst moeten ze luisteren. Hoe komt hij in zijn huidige toestand terecht? 
Verstoten door zijn eigen familie, belandde Theo als dertiger op straat. Geloof en gitaar vormen 
vandaag zijn enige houvast. Een verhaal over vernedering, verraad, minachting en 
hulpeloosheid. Maar ook over liefde en hoop. Deel uit de reeks Wablieft-boeken, boeken in 
duidelijke taal voor volwassen beginnende lezers.  

 
Spellingwijzer Nederlands: nieuwe editie / Pel, Hanny. - 
Amsterdam/Antwerpen: Intertaal, 2015. - uitklapkaart in A4-formaat (6 
p.). - ISBN: 9789462931770: 7,00 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.6.3 spel 

  
De Spellingwijzer Nederlands is een handig naslagwerk dat een overzicht 
biedt van de basisregels van de Nederlandse spelling. 
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 Beter in e-mails schrijven / Tiggeler, Eric. - Den Haag: Academic Service, 
2014. - 104 p.. - ISBN: 9789039527313: 27,50 euro  
Doelgroep: volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.6.4 bete  

 
Beter in e-mails schrijven leert je hoe je e-mails en brieven schrijft, voor je 
opleiding of voor je werk. In zeven hoofdstukken komen alle onderwerpen 
aan bod die belangrijk zijn als je een sterke brief of e-mail wilt schrijven, 
zoals de vaste onderdelen, structuur en schrijfstijl.  

 
 Grammaticawijzer Nederlands: nieuwe editie / Pel, Hanny. - 
Amsterdam/Antwerpen: Intertaal, 2015. - uitklapkaart in A4-formaat (6 
p.). - ISBN: 9789462930841: 7,00 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar Volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.7.2 gram 

  
De Grammaticawijzer Nederlands is een handig naslagwerk dat een 
overzicht biedt van de basisregels van de Nederlandse grammatica. 
 
  Werkwoordenwijzer Nederlands: nieuwe editie / Pel, Hanny. - 
Amsterdam/Antwerpen: Intertaal, 2015. - uitklapkaart in A4-formaat (6 
p.). - ISBN: 9789462931763: 7,00 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 15-16 jaar 17-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.7.2 werk  

 
De Werkwoordenwijzer Nederlands is een handig naslagwerk dat een 
overzicht biedt van de basisregels van de Nederlandse 
werkwoordsvervoeging. 

 
 Zichtbaar Nederlands : grammatica NT2 / Van der Ham, Bas. - Bussum: 
Uitgeverij Coutinho, 2019. - 280 p.. - ISBN: 978-90-469-0648-4: 39,50 
EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
URL: https://zichtbaarnederlands.nl/zn/  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.7.2 zich  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.7.2 zich 

  
Dat grammatica niet moeilijk, abstract en saai hoeft te zijn, bewijst de 

uitgave Zichtbaar Nederlands. In deze uitgave wordt de Nederlandse grammatica op een 
visuele manier uitgelegd met weinig tekst en veel schema’s, voorbeelden en tekeningen. 
Zichtbaar Nederlands helpt anderstaligen om de grammaticaregels op een leuke, toegankelijke 
manier snel onder de knie te krijgen. De auteur werkt met vuistregels en de uitleg is zo kort 
mogelijk. De visuele ondersteuning werkt verhelderend, en zorgt er bovendien voor dat 
cursisten de informatie goed kunnen onthouden. De zeven hoofdstukken zijn ieder opgebouwd 
rondom een grammaticaal thema. De thema’s staan op zichzelf en kunnen in willekeurige 
volgorde worden gebruikt. Ieder hoofdstuk biedt informatie aan op verschillende taalniveaus 

https://zichtbaarnederlands.nl/zn/
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(A1 tot B2). Met communicatieve oefeningen aan het eind van elk hoofdstuk worden cursisten 
uitgedaagd om de grammaticaregels toe te passen tijdens gesprekken.  
 

De juiste toon : zakelijk Nederlands voor anderstaligen / Naeff, Roos; te 
Brake, Saarein. - Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2019. - 133 p.. - ISBN: 978-
90-469-0663-7: 26 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 17-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.2 juis  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.8.2 juis 

  
Heb je Nederlands als tweede taal geleerd en werk je bij een bedrijf waar 
Nederlands wordt gesproken? Dan merk je waarschijnlijk dat je collega’s 

vaak op een informele manier communiceren en niet alleen de standaardformuleringen 
gebruiken die je uit cursussen kent. Dit boek helpt je om Nederlands te spreken, appen en 
mailen in een zakelijke omgeving, waarbij de focus ligt op communicatiedoel, toon en nuance. 
In De juiste toon staan taalhandelingen centraal, zoals: verzoeken, een voorstel doen, iets 
afwijzen, je verontschuldigen en positieve en negatieve feedback geven. Ook komen 
gesprekssituaties aan de orde, zoals: het woord nemen en houden, iemand onderbreken, iets 
herformuleren en een gesprek afronden. De auteurs geven voor iedere taalhandeling handige 
voorbeeldzinnen. Hiernaast besteden zij aandacht aan vocabulaire, grammatica en cultuur. 
Ieder hoofdstuk bevat tal van spreek- en schrijfoefeningen om formuleringen te oefenen en in 
te slijpen.  
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Doe maar taal : 1001 dynamische lesideeën voor alle taalniveaus / 
Verhoeven, Koen. - Leuven: Acco, 2019. - 239 p. (boek), 88 p. 
(kopieerbladen), met: boek, kopieerbladen. - ISBN: 978-94-6379-224-0: 
20,00 EUR  
Doelgroep: 12 -18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.1 doem  

 
Ben je op zoek naar dynamische, communicatieve en interactieve 
(coöperatieve) werkvormen? Wil je meer differentiëren in je les? Zoek je 
nieuwe ideeën voor woordenschatverwerving of een andere manier om de 

luister- of leesoefeningen aan te pakken? Wil je ludieke lesideeën opdoen en oefeningen in een 
ander jasje steken? Doe maar taal biedt een schat aan inspiratie. Het boek is opgebouwd uit 
vijf delen: spreken, schrijven, luisteren, lezen en spelvormen. Elk deel begint met vijf -
minutenactiviteiten, die je instant kan gebruiken om een gaatje in je les op te vullen. Vervolgens 
krijg je tal van andere leuke ideeën die wat langer duren en waarvoor je soms extra materiaal 
nodig hebt. De ideeën zijn (meestal) gerangschikt van minder naar meer voorbereiding. 
Uitgewerkt voorbereidingsmateriaal en extra ideeen vind je op: www.acco.be/Doemaartaal.  
 

Colorcards. What's missing? = Wat ontbreekt? 2nd edition/ 
[s.n.]. - [S.l.]: Speechmark, 2018. - 48 fotokaarten + 
handleiding, bevat: 48 fotokaarten, handleiding. - (Colorcards). 
- ISBN: 9780815393122: 45,02 euro  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 colo  

 
Dit pakket omvat 48 fotokaarten van groot formaat. De kaarten 
zijn onderverdeeld in 24 paar foto's. Van elk stel is één foto 

compleet (kaart A) en deze dient als referentiekaart. Van de tweede kaart van het stel (kaart B) 
zijn 5 items geheel of gedeeltelijk weggelaten. Sommige kaarten zijn gemakkelijk te overzien en 
te begrijpen; andere zijn ingewikkelder. Ze zijn gerangschikt volgens moeilijkheidsgraad.  
 

Memo meuh / [s.n.]. - Parijs: Djeco, [s.a.]., bevat: spelbord, 16 
rode fiches, 16 dierenkaarten: 19,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 memo  

 
Met dit memoryspel oefenen kinderen de dieren en hun geluiden. 
Het spelbord maakt een geluid, de kinderen zoeken het plaatje 
dat erbij hoort.  

 
 



26 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
 

De Gorgels: taalspelletjes / Myjer, Jochem; De Haas, Rick. - Tilburg: 
Zwijsen, 2018. - zandloper, 2 uitwisbare stiften, scorekaart, 12 
kaarten,, spelregels. - ISBN: 9789048734214: 14,99 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 gorg 

  
Met deze spelletjes oefenen kinderen spelenderwijs met taal. Je kunt 
alle spelletjes kunnen alleen of met zijn tweeën gespeeld worden. De 
zandloper maakt het extra spannend. Wie verzint de meeste woorden 

met de gegooide beginletter? Of wie maakt de meeste zinnen binnen de zandlopertijd? De 
scores hou je bij op de scorekaart! Elk spel wordt op twee niveaus aangeboden, zodat kinderen 
van verschillende leeftijden met elkaar kunnen spelen.De taalspellen dragen bij aan het 
vergroten van de woordenschat.  
 

Just One / Roudy, Ludovic; Sautter, Bruno. - [S.l.]: REPOS production, 
2018., bevat: 110 kaarten, 7 kaarthouders, 7 uitwisbare stiften, 
spelregels. - ISBN: 5425016922651: 17,40 EUR  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 just 

  
In het spel Just One proberen de spelers samen te werken om zo veel 
mogelijk woorden te raden. Alle spelers, uitgezonderd de actieve speler, 
bekijken het te raden woord. Dan gaat iedere speler in het geheim een 
woord op een bordje schrijven waaraan hij denkt. Deze woorden worden 

tips voor de actieve speler om het betreffende woord te raden. Als iedereen een woord 
opgeschreven heeft, worden de woorden op de bordjes met elkaar vergeleken. Woorden die 
meer dan één keer voorkomen, tellen niet mee. Alle overblijvende bordjes worden nu aan de 
actieve speler getoond. Zal hij het woord nog kunnen raden? Het spelletje bevat 550 woorden 
om te raden.  
 

Loto de markt / [s.n.]. - Parijs: Djeco, [s.a.]., bevat: 4 
speelborden, 16 kaarten: 5,50 EUR  
 Doelgroep: 3-4 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 mark 

  
Met dit spel leren kinderen waar wij onze etenswaren kopen. De 
speelborden stellen verschillende kraampjes voor: groente en 
fruit, speelgoed, voeding (supermarkt), bakker. Er zijn vier 
producten per kraam. 
 

Hoe laat is het? : leerspel / [s.n.]. - Recanati: Clementoni, [s.a.]. - , 
bevat: klok, handleiding, 28 klokkaarten: 13,50 EUR  
Doelgroep: 6-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.5 hoel  

 
Hoe laat is het? biedt oefenstof voor het leren klokkijken. Het 
puzzelspel oefent tot op 10 minuten, zowel analoog als digitaal. Het 
is zelf-controlerend. 
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Bananagrams / 999 Games. - [S.l.]: 999 Games 
bv, 2018., bevat: spelregels, 144 letters. - ISBN: 
8719214424633: 14,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 bana  

 
Vorm een eigen kruiswoordraadsel en raak als 
eerste je letters kwijt op het moment dat de 
voorraad leeg is. Er is geen potlood, papier of 
spelbord. Je hoeft niet op je beurt te wachten! 
Ondertussen mag je letters ruilen, maar krijg je 

er wel meer terug. Ook solitair te spelen.  
 

Find Monty / Hetling, Karin. - Olbernhau: Beleduc, 2017., bevat: 
handleiding, spelbord, 34 kaarten, kat, 2 kussens, bed, 
dobbelsteen: 29,90 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 find 

  
Dit spel is geschikt om op een speelse manier de voorzetsels te 
oefenen. De kat Monty heeft zich op elk kaartje verstopt. Het doel 
is de kat en de attributen op de juiste plaats te zetten. Dit spel kan 
zowel individueel als in groep worden gespeeld.  

 
Ik leer Franse woorden / Deltas. - Aartselaar: Deltas, 2018. - 95 p.. - ISBN: 
9789044749953: 16,95 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 fran  
Vindplaats Turnhout: TAAL 7 fran 

  
Dit tweetalig woordenboek is speciaal gemaakt voor kinderen die pas 
Nederlands of Frans beginnen te leren. De woorden zijn ingedeeld in 
thema's: de familie, boerderijdieren, de seizoenen en de maanden... alle 

woorden die tot de basiswoordenschat van het Nederlands of het Frans behoren, komen aan 
bod.  
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Biba & Loeba 1 / Verhoeven, Liesbeth; De 
Wilde, Ann. - Gent: Borgerhoff & 
Lamberigts, 2017. - 13 afleveringen van 7 
minuten. - ISBN: 9789089318237: 15,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.3.2 biba  

 
Deze dvd maakt deel uit van de Bodymap 
methode van bewegingsexperten Liesbeth 

Verhoeven en Ann De Wilde. De methode werd ontwikkeld om de ontwikkeling van motorische 
vaardigheden bij peuters en kleuters te ondersteunen. Deze DVD bevat 13 afleveringen van 
telkens 7 minuten met Biba & Loeba in de hoofdrol. Biba en Loeba zijn twee vrienden die de 
kinderen in al hun enthousiasme mee laten bewegen met telkens drie oefeningen per 
aflevering.  

 Wortelen in nieuwe aarde: vertelkaarten over vertrekken en aankomen / 
Wiewauters, Claire; Van Acker, Kaat; Van Praag, Marie. - Schaarbeek: 
Odisee, Kenniscentrum Gezinswetenschappen, 2019. - handleiding, 30 
kaarten. - ISBN: 9789082120257: 20,00 EUR  
URL: http://www.kcgezinswetenschappen.be/nl/nieuws/wortelen-in-
nieuwe-aarde-vertelkaarten  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.1 wort  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.1 wort 

 'Wortelen in nieuwe aarde' is opgebouwd uit 30 vertelkaarten die het het verhaal vertellen van 
een boom die vertrekt uit het land waar hij opgroeit, onderweg is en moet wortelen in nieuwe 
aarde. Het doosje helpt om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren over de ervaringen 
voor, tijdens en na de vlucht. De methodiek is in de eerste plaats ontwikkeld voor kinderen en 
jongeren met een vluchtervaring maar kan bij uitbreiding gebruikt worden voor kinderen en 
jongeren na migratie in brede zin en/of bij andere ingrijpende (gezins)transities. Het vertelspel 
kan ingezet worden in context van opvang, onderwijs, hulpverlening en therapie.  Het spel is 
ontstaan binnen een breder onderzoek naar veerkracht ondersteunen bij gezinnen uit Syrië, 
Irak en Afghanistan na de vlucht. De resultaten van dat onderzoek lees je in het boek 
'Veerkracht in Beweging'.  

http://www.kcgezinswetenschappen.be/nl/nieuws/wortelen-in-nieuwe-aarde-vertelkaarten
http://www.kcgezinswetenschappen.be/nl/nieuws/wortelen-in-nieuwe-aarde-vertelkaarten
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 's Nachts hoor ik de troostvogel zingen : handboek voor leerkrachten die 
kinderen van een ouder met kanker willen steunen / Lawa, Linda. - Huizen: 
Pica, 2016. - 120 p.. - ISBN: 978-94-91806-75-9: 19,95 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.3 snac 

 Dit handboek biedt informatie over kanker en behandelvormen, tips en 
praktische lesideeën waarmee je kanker bespreekbaar kunt maken in de 
klas en op school en kinderen van een ouder met kanker kan 

(onder)steunen. In deel 1 wordt er ingegaan op de beleving van kinderen met een ouder die 
kanker heeft, met aandacht voor psychosociale gevolgen, leeftijdsverschillen en culturele 
verschillen. Deel 2 gaat in op verschillende aspecten van het ondersteunen van het kind en het 
bespreekbaar maken van het thema. Aspecten zijn o.a. de communicatie tussen ouder en 
school, de rol van de leerkracht, informatie voor de leerkracht en het vertellen van de situatie 
in de klas. Deze aspecten zijn ook vergezeld van ervaringen van 8 leerlingen van verschillende 
leeftijden en hun ouders. Deel 3 bevat allerlei praktische lesideeën en methodieken om in de 
klas te gebruiken zoals knutselopdrachten, of (voor)leesteksten. Het laatste deel geeft nog wat 
uitleg over kanker op niveau van verschillende leeftijden en linkt naar andere materialen om in 
de klas te gebruiken.  

Geluk voor kinderen 2.: Vriendschap: Warme verhalen over echte 
vrienden / Bormans, Leo; Van Doninck, Sebastiaan. - Tielt: Lannoo, 
2016. - 57 p.. - ISBN: 978-94-014-3791-2: 19,99 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 gelu 

Dit boek is het vervolg op Geluk voor kinderen. Dit deel gaat over 
vriendschap. Wederom spelen tien verschillende vogels met menselijke 
trekken de hoofdrol. Zij laten zien hoe je vrienden maakt en vooral hoe 

je zelf een vriend kunt zijn en blijven. Er zijn tien voorleesverhalen, waarin telkens een andere 
vogel een nieuwe eigenschap van vriendschap ontdekt, zoals elkaar aanmoedigen en helpen, 
graag samen zijn, openstaan en elkaar aanvullen. Bij elk verhaal staat een aantal 
verwerkingsvragen; doe-opdrachten en een toelichting op de behandelde eigenschap.  

 Tien dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme / 
Notbohm, Ellen. - Huizen: Pica, 2013. - 158 p.. - (Autisme classic). - ISBN: 
978-90-77671-77-1 
Doelgroep: 5-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 10di 

In dit boek vertelt Ellen Notbohm, moeder van een kind met autisme, in 
tien hoofdstukken de essentiële dingen die een kind met autisme zelf 
meestal niet goed kan vertellen of uitleggen, maar waardoor de mensen 

om het kind heen, zoals leerkrachten of begeleiders, beter in staat zullen zijn hen begrijpen en 
te ondersteunen. De tien hoofdstukken gaan in op 10 aspecten van autisme en worden 
toegelicht met verhalen van de auteur's zoon doorheen zijn kinder- en tienerjaren. Ook geeft 
het boek hierbij concrete tips, zoals 'zeg niet..., maar zeg...'.  
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 Je kunt het! : ondersteun hoogbegaafde kinderen die faalangstig zijn 
thuis of in de klas / Van der spek, Jessica. - Huizen: Pica, 2014. - 62 p.. - 
ISBN: 9789491806261: 12,95 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 jeku  

Deze uitgave gaat in op het begeleiden van kinderen die hoogbegaafd 
zijn, maar kampen met faalangst. Er wordt uitgelegd wat 
hoogbegaafdheid en faalangst inhoudt, en hoe die faalangst ontstaat bij 

deze specifieke doelgroep. Daarna worden aanwijzingen gegeven hoe hiermee om te gaan in 
de thuis- en klassensituatie. In kaders worden praktijkvoorbeelden gegeven om de theorie bij 
te staan en achterin staat een literatuuropgave en een bronvermelding. Aanvullend op deze 
uitgave is een werkboek verschenen voor faalangstige hoogbegaafde kinderen van ca. 8 t/m 12 
jaar.  

5 minuten spelletjes : 5 minuten bewegen / Bazalt. - Helmond: OMJS, 
2015. - 40 spelkaarten, 3 handleidingkaarten: 24,95 EUR (incl. set '5 
minuten tussendoor')  
Doelgroep: 5-12 jaar  
URL: http://www.5minutenspelletjes.nl  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.2 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 bewegen' is activiteiten aanbieden ter bevordering van de 
toename van de energie, de concentratie en het optimaliseren van het leervermogen van 
kinderen. Op de kaarten staat aangegeven voor welke leeftijdsgroep(en) de activiteit geschikt 
is.  

 Het ideeëntoestel : creatieve denkvaardigheden voor het basisonderwijs / 
van der Kooij, David; Wissink, Anouk. - [Nieuwolda]: Leuker.nu, 2015. - 
151 p.. - ISBN: 978-94-6318-987-3: 34,95 EUR  
Doelgroep: 3-14 jaar  
URL: http://www.ideeentoestel.nl/ 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.2 idee  

Dit boek biedt een starter-kit' voor scholen die de creatieve ontwikkeling 
van hun leerlingen willen ondersteunen. Naast 18 praktische 

lesbeschrijvingen vindt de lezer toelichting en uitleg over creativiteit, creatieve 
denkvaardigheden en technieken en achtergronden over creatieve ontwikkeling uit de (neuro- 
en ontwikkelings)psychologie. De 18 lesbrieven zijn verdeeld over leeftijdsclusters, 
respectievelijk 4-7 jaar, 6-9 jaar en 8-13 jaar.  

http://www.5minutenspelletjes.nl/
http://www.ideeentoestel.nl/
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 Muzedoos : muzisch uitdagend zorgverbredend 
eindtermgeënt concept voor de lagere school / 
Roodhooft, Klara-Elizabeth; Bernaerts, Marie-Anne; 
Reijgersberg, Ellen. - Brugge: Die Keure, 2006. - koffertje 
met handleiding, 98 A3-posters, 2 dvd's, cd-rom. - ISBN: 
978-90-486-0344-2: 260,00 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
URL: http://tinyurl.com/ccr8o6c  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.4 muze 

 Met de Muzedoos kan de hele lagere school maandelijks muzisch aan de slag rond een zelfde 
thema. Voor elk leerjaar is er een gevarieerd aanbod activiteiten waarbij alle muzische 
domeinen evenwichtig aan bod komen. Aan het einde van de maand brengen de leerlingen 
verslag uit in de Muzedooskrant en zetten ze hun beste beentje voor tijdens het toonmoment. 
De handleiding bevat een jaarplan met de activiteiten per leerjaar en per thema, een overzicht 
van de leerdoelen per domein en per leerjaar, volledig uitgewerkte lesfiches, werkblaadjes en 
observatiefiches. Ter illustratie van de activiteiten zijn er foto's en afbeeldingen op A3-formaat. 
Op de cd-rom staan de eenvoudig aan te passen WORD-templates van de werkbladen, 
Muzedooskrant en reflectieformulieren. De dvd's bevatten fragmenten van lessen en 
toonmomenten gefilmd in de school van de auteurs. Op de muzedoossite staan nog enkele 
downloads en een link naar de I-Tunes muzieklijst.  

 De leeruitdaging : diep leren in de leerkuil / Nottingham, James; Hattie, 
John; Adrian, Ruurd; Maarschalkerweerd, Joost. - Rotterdam: Bazalt, 
2018. - 229 p.. - ISBN: 978-94-6118-254-8: 56,00 EUR  
Doelgroep: 3-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 leer 

Dit boek beschrijft de theorie en praktijk van de Leeruitdaging waarin het 
principe van de Leerkuil centraal staat en dat aansluit bij de principes van 
Growth Mindset en Leren zichtbaar maken. Het boek werkt de 

Leeruitdaging uit in zeven stappen:  1. Selecteer een concept.  2. Vraag leerlingen naar hun 
ideeën over het concept.  3. Zorg voor een cognitief conflict.  4. Laat je leerlingen ideeën 
vergelijken en zoeken naar overeenkomsten en verschillen.  5. Laat je leerlingen een denktool 
gebruiken om de ideeën te ordenen en te verbinden.  6. Laat je leerlingen een zo doordacht 
mogelijke definitie van het concept geven.  7. Kijk samen naar toepassingen van het geleerde 
en reflecteer op het leerproces. Het principe is oorspronkelijk ontwikkeld voor 9 tot 13-jarigen, 
maar kan met aanpassingen vermeld in het boek gebruikt worden vanaf 3 jaar.  

Startboek Skillis : toekomstgericht leren voor groep 1 t/m 4 / v.d. Pluijm, 
Angelique; Goudswaard, Marléone; Mouissie, Lilian. - Rotterdam: CED-
Groep, 2018. - 151 p.. - ISBN: 9789056760595: 40,99 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
URL: http://www.cedgroep.nl/skillis 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 skil 

Onderwijs moet leerlingen helpen om zelfverantwoordelijke burgers te 
worden in een steeds sneller veranderende en complexe maatschappij. 

http://tinyurl.com/ccr8o6c
http://www.cedgroep.nl/skillis
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Het programma Skillis geeft leerkrachten concrete tools om leerlingen te ondersteunen bij de 
ontwikkeling van vier essentiële 21e eeuwse vaardigheden: denkkracht, perspectief nemen, 
zelfregulering en samenwerken. Skillis is bruikbaar naast andere methodes en geschikt voor alle 
leerlingen van de basisschool, ongeacht hun starttalenten. Het Startboek voor groep 1 t/m 4 
bevat een groot aantal aansprekende verhaaltjes, leuke activiteiten en werkvormen. Daarnaast 
vind je praktische tips, bijvoorbeeld op het gebied van modeling, feedback geven en uitdagen 
van leerlingen.  

Startboek Skillis : toekomstgericht leren voor groep 5 t/m 8 / Ligtendag, 
Lisette; v.d. Pluijm, Angelique. - Rotterdam: CED-Groep, 2018. - 171 p.: 
40,99 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
URL: http://www.cedgroep.nl/skillis 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 skil 

Onderwijs moet leerlingen helpen om zelfverantwoordelijke burgers te 
worden in een steeds sneller veranderende en complexe maatschappij. 

Het programma Skillis geeft leerkrachten concrete tools om leerlingen te ondersteunen bij de 
ontwikkeling van vier essentiële 21e eeuwse vaardigheden: denkkracht, perspectief nemen, 
zelfregulering en samenwerken. Skillis is bruikbaar naast andere methodes en geschikt voor alle 
leerlingen van de basisschool, ongeacht hun starttalenten. In dit Startboek voor groep 5 t/m 8 
zijn de vaardigheden overzichtelijk uitgewerkt in doelen en subdoelen. Het boek bevat 
praktische activiteiten en werkvormen om aan de doelen en subdoelen te werken. Daarnaast 
vind je praktische tips, bijvoorbeeld op het gebied van modeling, feedback geven en uitdagen 
van leerlingen.  
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Taboe / Pimento. - Antwerpen: Pimento, 2018. - 5 uitlegkaarten, 50 
kaarten. - ISBN: 9789491850196 
Doelgroep: 11-18 jaar  
URL: https://www.pimento.be/wp-
content/uploads/2018/05/Taboe_bijlage.pdf  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 tabo  

Taboe is een spel voor jongeren van 12 tot 18 jaar met als doel 
taboewoorden rond relaties en seksualiteit te durven uitspreken, er bij stil 

te staan, te bespreken en er een mening over te verwoorden. Op de uitlegkaarten vind je een 
speluitleg, alternatieve werkvormen en referenties naar materialen om nabespreking te 
ondersteunen. Het spel is bevat 50 woorden uit de taboesfeer (maagdenvlies, SOA, Sexting, ...) 
die deelnemers vervolgens moeten proberen uit te leggen zonder bepaalde woorden die ook 
op het kaartje staan te gebruiken. Het is aangeraden vooraf kaartjes te selecteren op maat van 
de doelgroep.Op de website van Pimento vind je ook een lijst met de woorden vergezeld van 
een definitie en extra info.  

Teken je gesprek over werkhouding : met handige sjablonen om 
leerlingen te betrekken bij hun leerproces / De Vreede, Adinda. - 
[Huizen]: Pica, 2018. - 114 p.. - ISBN: 978-94-92525-33-8: 22,50 EUR  
Doelgroep: 9+Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 teke 

Teken je gesprek is een interactieve visuele gespreksmethode die gebruikt 
kan worden door psychologen, orthopedagogen, leerlingenbegeleiders 
en coaches. Het ondersteunt en visualiseert oplossingsgerichte 
werkwijzen. Veel leerlingen met een autistische spectrumstoornis hebben 

baat bij visuele gespreksvoering, maar ook leerlingen die chaotisch of associatief denken 
kunnen ervan profiteren. Teken je gesprek is bij verschillende problemen en uitdagingen te 
gebruiken, maar in dit boek staat het opzetten van een proces rond werkhouding centraal. De 
specifieke sjablonen voor het thema werkhouding bieden een hulpmiddel om de leerling inzicht 
te geven in wat er wel goed gaat en wat niet. Het probeert overzicht en vervolgens 
bewustwording bij de leerling te creëren en helpen de leerling te reflecteren op zijn of haar 
situatie en doelen. De verschillende sjablonen bieden zo een structuur waarmee je met de 
leerling onder andere zijn concentratie, motivatie en leerhouding kunt onderzoeken. Ook de 
invloed van gamen en mobielgebruik op het schoolwerk kan door de leerling zelf onderzocht 
worden. Hoewel de methodiek zich in de eerste plaats richt tot individuele begeleiding, kunnen 
de sjablonen ook in een groep gebruikt worden.  

  

https://www.pimento.be/wp-content/uploads/2018/05/Taboe_bijlage.pdf
https://www.pimento.be/wp-content/uploads/2018/05/Taboe_bijlage.pdf
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Landen en nationaliteiten in ontwikkeling / Cooke, Tim. - Etten-Leur: 
Corona, 2019. - 48 p.. - (Mens en maatschappij). - ISBN: 978-94-6341-
408-1: 19,00 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.2 mens  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.2 mens 

  
In de vijfdelige serie 'Mens en maatschappij' lezen kinderen (9-14 jaar) 
hoe dingen zijn ontstaan zodat ze beter kunnen begrijpen hoe de wereld 

in elkaar zit. Dit deel gaat over landen en nationaliteiten. Een tijdlijn laat zien hoe verschillende 
gebeurtenissen met elkaar samenhangen en hebben geleid tot de wereld zoals hij nu is. Met 
achteraan een verklarende woordenlijst en verwijzingen naar boeken en websites met 
aanvullende informatie.  
 

 Mensenrechten in ontwikkeling / Cooke, Tim. - Etten-Leur: Corona, 
2019. - 48 p.. - (Mens en maatschappij). - ISBN: 978-94-6341-405-0: 
19,00 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.2 mens  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.2 mens 

  
Algemene beschrijving: zie hoger. Dit deel gaat over mensenrechten. 
  

 
 Samenleving in ontwikkeling / Cooke, Tim. - Etten-Leur: Corona, 2019. - 
48 p.. - (Mens en maatschappij). - ISBN: 978-94-6341-409-8: 19,00 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.2 mens  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.2 mens 

  
Algemene beschrijving: zie hoger. Dit deel gaat over de maatschappij 
waarin mensen met elkaar samenleven. Wat is een samenleving 
eigenlijk? Welke regels gelden er en wie mag die regels bepalen?  

  
 
 
 
 
 
 



35 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
 

Wat is communisme? / Kenney, Karen Latchana. - Etten-Leur: Corona, 
2019. - 48 p.. - (Politieke systemen). - ISBN: 978-94-6341-423-4: 24,00 
EUR  
Doelgroep: 12-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.2 poli  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.2 poli 

  
De vierdelige serie 'Politieke systemen' legt met talloze voorbeelden uit 
hoe diverse regeringsvormen in elkaar zitten. In dit deel lees je wat 

communisme precies is, waar het ontstond, hoe het is om in een communistisch land te leven. 
Je komt meer te weten over landen die nu communistisch zijn: Cuba, China, Noord-Korea, Laos 
en Vietnam. Doordenkvragen stimuleren het vormen van een eigen mening over een 
onderwerp. Met achteraan een verklarende woordenlijst en verwijzingen naar boeken en 
websites voor aanvullende informatie. Leeftijdsindicatie: van 10 t/m 14 jaar.  

 
 Wat is een democratie? / Hardyman, Robyn. - Etten-Leur: Corona, 
2019. - 48 p.. - ISBN: 978-94-6341-422-7: 24,00 EUR  
Doelgroep: 12-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.2 poli  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.2 poli  

 
De vierdelige serie 'Politieke systemen' legt met talloze voorbeelden uit 
hoe diverse regeringsvormen in elkaar zitten. In dit deel lees je wat een 
democratie precies is, waar er voor het eerst democratie was en hoe het 

is om in een democratisch land te leven. Je komt meer te weten over landen die nu een 
democratie zijn zoals Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Doordenkvragen stimuleren 
het vormen van een eigen mening over een onderwerp. Met achteraan een verklarende 
woordenlijst en verwijzingen naar boeken en websites voor aanvullende informatie. 
Leeftijdsindicatie: van 10 t/m 14 jaar. 

  
Wat is een dictatuur? / Hunter, Nick; Van Heugten, Anneriek. - Etten-
Leur: Corona Schoolsupport, 2019. - 48 p.. - (Politieke systemen). - 
ISBN: 978-94-6341-421-0: 24,00 EUR  
Doelgroep: 12-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.2 poli  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.2 poli  

 
De vierdelige serie 'Politieke systemen' legt met talloze voorbeelden uit 
hoe diverse regeringsvormen in elkaar zitten. In dit deel lees je wat een 

dictatuur precies is, wanneer dictaturen zijn ontstaan en hoe het is om in een dictatuur te leven. 
Je komt meer te weten over landen die nu een dictator hebben, zoals Noord-Korea. 
Doordenkvragen stimuleren het vormen van een eigen mening over een onderwerp. Met 
achteraan een verklarende woordenlijst en verwijzingen naar boeken en websites voor 
aanvullende informatie. Leeftijdsindicatie: van 10 t/m 14 jaar.  
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 Wat is een monarchie? / Hardyman, Robyn; Van Heugten, Anneriek. - 
Etten-Leur: Corona Schoolsupport, 2019. - 48 p.. - (Politieke 
systemen). - ISBN: 978-94-6341-424-1: 24,00 EUR  
Doelgroep: 12-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.2 poli  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.2 poli  

 
De vierdelige serie 'Politieke systemen' legt met talloze voorbeelden uit 
hoe diverse regeringsvormen in elkaar zitten. In dit deel lees je wat een 

monarchie precies is, wanneer de monarchie is ontstaan en hoe het is om in een monarchie te 
leven. Je komt meer te weten over landen die nu een monarchie zijn zoals Nederland, België 
en Engeland. Doordenkvragen stimuleren het vormen van een eigen mening over een 
onderwerp. Met achteraan een verklarende woordenlijst en verwijzingen naar boeken en 
websites voor aanvullende informatie. Leeftijdsindicatie: van 10 t/m 14 jaar.  
 

StruX : ik en de maatschappij : democratie / Schut, Annemieke. - Meppel: 
Edu'Actief, 2015. - 78 p.. - ISBN: 978-90-3722-211-1: 13,00 EUR  
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: https://www.strux.nl/ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 iken  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.3 iken  

 
De uitgebreide methode StruX is bedoeld voor leerlingen van het BSO en 
het BuSo en leidt op voor een zelfstandige plaats in de maatschappij, 

arbeid of het aanvullend secundair beroepsonderwijs. De methode bestaat uit kleine 
leereenheden en geeft sturing aan het proces: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik om zo een 
realistisch zelfbeeld te vormen. Picto's geven de leerling duidelijke informatie over de aard van 
de opdracht (nadenken, uitvoeren, evalueren, reflecteren, in gesprek gaan, ...). Sommige 
opdrachten verwijzen naar een foto, formulier of film op de website van StruX. In het 
beeldwoordenboek op de website zijn belangrijke woorden gebundeld. De website is vrij 
toegankelijk. De leerlijn Ik en de maatschappij bestaat uit 18 leer-werkboeken. Het leer-
werkboek Democratie gaat over het functioneren van de (Nederlandse) parlementaire 
democratie en hoe je daarbij een actieve rol kunt spelen. Onderwerpen die aan bod komen zijn 
politieke stromingen en partijen, verkiezingen, de regering en de EU. Het betreft de politiek-
juridische dimensie van burgerschap. Hoewel een deel van de informatie over de Nederlandse 
politiek gaat, biedt het werkboek veel inspiratie voor de aanpak van dit thema in Vlaanderen.  
 

StruX : ik en de maatschappij : meedoen en meepraten / Berlet, Ina. - 
Meppel: Edu'Actief, 2015. - 77 p.. - ISBN: 978-90-3722-280-7: 13,00 EUR  
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: https://www.strux.nl/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 iken  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.3 iken  

 
Algemene beschrijving: zie hoger. Het leer-werkboek Meedoen en 

https://www.strux.nl/
https://www.strux.nl/
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meepraten gaat over actief deelnemen aan vormen van overleg thuis, in de klas of groep, op 
school, op stage/werk en in de eigen woonomgeving (wijk/gemeente). 

  
StruX : ik en de maatschappij : regels en wetten / Molenaar, Hanneke. - 
Meppel: Edu'Actief, 2015. - 80 p.. - ISBN: 978-90-3722-288-3: 13,00 EUR  
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: https://www.strux.nl/ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 iken  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.3 iken  

 
Algemene beschrijving: zie hoger. Het leer-werkboek Regels en wetten 
gaat over de belangrijkste rechten en plichten van burgers in Nederland. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn regels in het dagelijkse leven, soorten wetten, 
handhaving en overtreding van de wet, rechtspraak. Het betreft de politiek-juridische dimensie 
van burgerschap. Hoewel een deel van de informatie over de Nederlandse wetgeving gaat, 
biedt het werkboek veel inspiratie voor de aanpak van dit thema in Vlaanderen.  
 

 Op verkenning 5-6 : democratie themaschrift / Verhelst, Vincent; 
Windelen, Philippe; Pazmany, Jef. - Wommelgem: Van In, 2019. - 23 p.: 
2,25 EUR  
Doelgroep: 11-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 opve  

 
Op Verkenning is een methode wereldoriëntatie voor alle jaren van het 
lager onderwijs. Dit themaschrift is bedoeld voor de 3e graad en gaat over 
democratie. Aan bod komen o.m.: de oorsprong en betekenis van 

democratie, de Belgische staatsstructuur, verschillende leiderschapsstijlen, de evolutie van de 
verkiezingen en het stemrecht in België, nationale symbolen, scheiding der machten,... Een 
verhaal zorgt ervoor dat de leerlingen zich in het onderwerp kunnen inleven. De werkvormen 
zijn activerend en afwisselend. Bij elke les staan de lesdoelstellingen duidelijk vermeld.  
 

 StruX : ik en de maatschappij : online / Lens, Mieke. - Meppel: Edu'Actief, 
2015. - 67 p.. - ISBN: 978-90-3722-229-6: 13,00 EUR  
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: https://www.strux.nl/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.4 iken  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.4 iken  

 
Algemene beschrijving: zie hoger. Het leer-werkboek Online gaat over 
veilig omgaan met internet en sociale media. Onderwerpen die aan bod 

komen zijn de invloed van sociale netwerken, verschillende manieren van informatie zoeken, 
beoordelen en gebruiken, online shoppen en gamen.  
 
  
 
 
 

https://www.strux.nl/
https://www.strux.nl/
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'Anoniem' is een vrouw : de strijd voor gelijke rechten / Amy, Jean-
Jacques. - Brussel: VUBPRESS, 2019. - 231 pagina's. - ISBN: 978-90-5718-
859-6: 23,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.2 anon  

 
In dit boek bespreekt vroeger hoogleraar gynaecologie, feminist en activist 
Jean-Jacques Amy de rode draad in zijn carrière, namelijk het onrecht 
tegenover de vrouw en de strijd voor gelijke rechten. 'Anoniem' is een 
vrouw gaat over mensenrechten, moed, doorzettingsvermogen, verzet en 

burgerlijke ongehoorzaamheid. De titel verwijst naar een citaat van de Britse femininiste 
Virgina Woolf. De auteur biedt eerst een overzicht van verschillende types van geweldplegingen 
tegen meisjes en vrouwen door mannen, gaande van kindhuwelijken tot seksueel geweld. Ook 
Amy's eigen inzet in de Belgische strijd voor de depenalisering van abortus wordt besproken. 
Daarna illustreren de portretten van acht emblematische vrouwen van de mythische Antigone 
over de Algerijnse Djamila Boupacha tot de Amerikaanse levende legende Angela Davis de 
doorslaggevende bijdrage die vrouwen lever(d)en op het vlak van gendergelijkheid en de 
humanisering van de samenleving. Vervolgens bespreekt de auteur de strijd voor emancipatie 
die Belgische vrouwen sinds 1830 voeren. Ondanks de enorme vooruitgang is die strijd zowel 
in België als wereldwijd nog lang niet gestreden.  

 
Mensenrechten / Hunt, Jilly; Van den Biggelaar, Hubertine. - Etten-Leur: 
Corona, 2019. - 48 p.. - (In het nieuws!). - ISBN: 978-94-6341-393-0: 
19,00 EUR  
Doelgroep: 12-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.2 inhe  
Vindplaats Turnhout: WBE 2.2 inhe 

  
De insteek van de vierdelige leesserie 'In het nieuws!' is kinderen van 10 
tot 14 jaar informeren over de achtergronden van nieuwsberichten. In 

dit deel ontdekken ze waarom mensenrechten belangrijk zijn. Ze komen meer te weten over 
het ontstaan van mensenrechten en wat voor rechten mensen hebben. Met achteraan het 
boek een chronologisch overzicht van gebeurtenissen die te maken hebben met 
mensenrechten, een verklarende woordenlijst en verwijzingen naar boeken en websites voor 
meer informatie.  

 
 Saved by the bell 2019 : lessen en tips voor kleuter - lager - 
secundair - hoger / Goffin, Joke; De Backer, Nele; 
Descheemaecker, Valerie. - Brussel: Studio Globo, 2019. - 
lesbrochure + kleuter: fotodominospel (32 kaartjes, verhaal, 
doelen); lager: 5 opdrachtfiches, tips rolverdeling, eindtermen; 
secundair: module 2, module 3. - ISBN: 978-90-7426-157-9 
Doelgroep: 3-18 jaar  
URL: https://savedbythebell.be 
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.3 save 

https://savedbythebell.be/


39 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
 

  
De actie Saved by the bell vraagt aandacht voor het recht op kwalitatief onderwijs voor 
iedereen. Dit gebeurt door de schoolbel extra te laten rinkelen op 5 oktober (in 2019 op vrijdag 
4 oktober), de Internationale dag van de Leerkracht of World Teachers Day. Scholen kunnen 
hun deelname aan de actie registreren op de website en vinden er lessuggesties en tips om het 
belmoment voor te bereiden. Per leeftijdsgroep is er een downloadbare lesbrochure. Voor de 
kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar is er een foto-dominospel met het verhaal 
'Kamila wil naar school'. Kinderen van het tweede tot het zesde leerjaar verwoorden hun vragen 
en wensen voor goed onderwijs en gaan daarmee creatief aan de slag via groepswerk. Voor het 
secundair onderwijs zijn er drie modules of werkvormen uitgewerkt rond het thema 'Toerisme 
en onderwijs' om leerlingen te laten nadenken over de uitdagingen van toerisme en de relatie 
tussen toerisme en kwalitatief onderwijs. Achteraan elke brochure vind je voor elke 
leeftijdsgroep tips voor het belmoment en achtergrondinformatie.  

 
Oorlog en terrorisme / Hunt, Jilly; Van den Biggelaar, Hubertine. - 
Etten-Leur: Corona, 2019. - 48 p.. - (In het nieuws!). - ISBN: 978-94-
6341-394-7: 19,00 EUR  
Doelgroep: 10-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.1 inhe  
Vindplaats Turnhout: WBE 3.1 inhe 
  
De insteek van de vierdelige leesserie 'In het nieuws!' is kinderen van 
10 tot 14 jaar informeren over de achtergronden van nieuwsberichten. 

In dit deel ontdekken ze waarom oorlog en terrorisme zo vaak in het nieuws zijn. Ze komen 
meer te weten over oorlogen van vroeger en nu en over vredesinitiatieven. Ze worden 
aangespoord om hun eigen mening te vormen over het thema. Met achteraan het boek een 
tijdlijn van oorlogen en conflicten in de 20e en 21e eeuw (tot 2016), een verklarende 
woordenlijst en verwijzingen naar boeken en websites voor meer informatie.  
 

Quiz je Veilig : Word vredesdiplomaat! Lesbrief en Educatief 
rollenspel vanaf 16 jaar in het kader van de Vlaamse 
Vredesweek 2019 / [s.n.]. - Antwerpen: Pax Christi, 2019. - 24 
p. + 10 p. + usb-stick met powerpointpresentaties 'België in 
de Veiligheidsraad' en 'Word Vredesdiplomaat' 
Doelgroep: 15-18 jaar  
URL: https://www.vredesweek.be  
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.1 quiz 

  
Deze educatieve bundel biedt lessuggesties om jongeren te sensibiliseren en te informeren 
over het thema van de 30ste Vlaamse Vredesweek: 'Bouwen aan vrede: mag het wat mEEr 
zijn?'. Met de lesbrief Quiz je Veilig kan je hen basiskennis meegeven ter voorbereiding van het 
'Word Vredesdiplomaat' inleefspel over de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Het 
rollenspel nodigt deelnemers uit om de rol van diplomaten op te nemen die in de VN-
Veiligheidsraad aan vredesonderhandelingen doen. Het spel is opgedeeld in drie cases, waarbij 
zich telkens een ander soort conflict in een fictief land voordoet.  

https://www.vredesweek.be/
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Sprookjesfiguren als vredestichters : lesbrief voor 4- tot 8-
jarigen in het kader van de Vlaamse Vredesweek 2019 / [s.n.]. 
- Antwerpen: Pax Christi, 2019. - 19 p. 
Doelgroep: 4-8 jaar  
URL: https://www.vredesweek.be/nieuws/lesbrieven  
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.1 spro  

 
Deze lesbrief biedt inspiratie om kinderen te sensibiliseren 
over het belang van vrede en van het werken aan vrede: in 

jezelf, met mensen om je heen en in de samenleving. In de kleuterklas en de 1e graad van het 
lager onderwijs kan je dit doen aan de hand van sprookjes, door het hoofdpersonage er uit te 
halen in het licht van vredestichter of vredebrenger. De lesbrief biedt verder tips om zelf een 
vredesfeest te organiseren en geeft een overzicht van ontwikkelingsdoelen en eindtermen 
waaraan kan gewerkt worden.  
 

De Veiligheidsraad permanent in je klas : lesbrief voor 10- tot 
14-jarigen in het kader van de Vlaamse Vredesweek 2019 / 
[s.n.]. - Antwerpen: Pax Christi, 2019. - 13 p. 
Doelgroep: 10-14 jaar  
URL: https://www.vredesweek.be/nieuws/lesbrieven  
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.1 veil  

 
Deze lesbrief biedt inspiratie om kinderen en jongeren te 
sensibiliseren en te informeren over het thema van de 30ste 

Vlaamse Vredesweek: 'Bouwen aan vrede: mag het wat mEEr zijn?'. Je vindt uitgebreide 
suggesties om op klasniveau een Veiligheidsraad te installeren, opbouwend taalgebruik te 
stimuleren en aan vrede te bouwen in de klas. De leerlingen maken kennis met de werking van 
de Verenigde Naties en met de rol van de Veiligheidsraad. Ze gaan aan de slag met Afrikaanse 
dilemmasprookjes en werken op een speelse manier aan het voorkomen en oplossen van 
conflicten in de klas.  

 
MediJA Praat : voor een goed gesprek over sociale media / van der 
Schoor, Camiel; Herrewijnen, Marjolein. - Huizen: Pica, 2018. - 
handleiding, 54 vraagkaarten, 1 blokkeerkaart, 1 blanco kaart: 14,95 
EUR  
Doelgroep: 10-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.4 medi  
Vindplaats Turnhout: WBE 4.4 medi  

 
MediJA Praat is bedoeld voor iedereen die met kinderen vanaf 10 jaar in 

gesprek wil gaan over sociale media. Dit gebeurt aan de hand van kaarten met stimulerende 
vragen, opgedeeld in twee categorieën: vanaf 10 jaar en vanaf 13 jaar. De handleiding beschrijft 
3 spelvormen en biedt tips bij het spelen.  

https://www.vredesweek.be/nieuws/lesbrieven
https://www.vredesweek.be/nieuws/lesbrieven
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Cees Glastra Van Loon's 20 / Glastra Van Loon, Cees. - 
Rotterdam: Cees Glastra Van Loon, 2018. - veelv. gepag.. - ISBN: 
978-90-828690-0-2 
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.1 20  

 
Docent Cees Glastra van Loon neemt je in zijn fotoboek mee in de 
middelbare school waar hij al jaren werkt en laat je kennismaken 
met 20 leerlingen van de afdeling Eerste Opvang Anderstaligen. 

Wat lieten zij achter? Waar dromen zij van? Hoe vinden zij hier hun weg?  
 

Eurocentrisch denken voorbij : interculturele perspectieven in 
geschiedenisonderwijs / Couttenier, Maarten; Standaert, Nicolas; Van 
Nieuwenhuyse, Karel. - Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2018. - 112 
p.. - ISBN: 978-94-6270-154-0: 17,50 EUR  
Doelgroep: 12+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 euro  

 
Dit boekje biedt concrete handvaten om het Vlaamse 
geschiedenisonderwijs te ontdoen van eurocentrisch denken. Uit een 

grondige analyse van het geschiedenisonderwijs in Vlaanderen blijkt dat nog al te vaak een 
eurocentrisch perspectief wordt gehanteerd. Dit eurocentrisch denken stelt voorop dat de 
belangrijkste ontwikkelingen in de wereldgeschiedenis te vinden zijn in de evolutie van de 
Europese en Westerse wereld, en gebruikt het Westen als maatstaf om andere beschavingen 
te beoordelen. Een eurocentrisch denkkader is problematisch. Het belemmert een 
genuanceerde historiografische blik om vanuit verschillende perspectieven historisch te 
denken. Daarnaast dreigt ook de onwetendheid over andere culturen de vorming van een 
superioriteitsgevoel over de eigen geschiedenis te bevorderen. Dit derde volume in de reeks 
Historisch denken presenteert inhoudelijk-didactische alternatieven en toont hoe 
eurocentrisme kan worden overstegen. Case studies over Chinees-Westerse en Belgisch-
Congolese geschiedenis maken dit concreet. Het boek is helder en toegankelijk geschreven. 
Een onontbeerlijk boek voor zij die voor 21ste-eeuwse (superdiverse) klasgroepen staan.  

 
 Brune et Wit : la rencontre / Moutte-Baur, Pascale. - Hasselt: Clavis, 
2016. - [28] p.. - ISBN: 978-90-448-2580-0: 15,95 EUR  
Doelgroep: 4-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 brun 

  
Een kunstzinnig en poëtisch boek over het overwinnen van verschillen 
voor jonge kinderen. Het gaat over een bruine en witte beer die elkaar 
ontmoeten en leren liefhebben. De kleuren lopen door elkaar, zodat het 
een zoekplaatje wordt. Er staan maar enkele zinnetjes in het boek, in het 

Nederlands en het Frans. Met het tweetalige woordenlijstje achterin kan je zoekvragen stellen.  
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 Omgaan met cultuurverschillen / Head, Honor; Van Dam, Minke. - 
Etten-Leur: Corona, 2018. - 32 p.. - ISBN: 978-94-6341-380-0: 15,00 
EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 cult  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.1 cult  

 
Dit deel uit de serie ''Mijn leven, jouw leven' bespreekt 
cultuurverschillen. Wat je eet, de kleding die je draagt, hoe je met 

elkaar omgaat, je geloof, de normen en waarden waar je je aan houdt: dat hoort allemaal bij je 
cultuur. In een multiculturele samenleving hebben je buren misschien andere gewoontes dan 
jij. In dit boek lees je over vooroordelen, hoe het is om 'tussen twee culturen' te leven en hoe 
belangrijk het is om respect en begrip voor elkaar te hebben. Verspreid door het boek staan 
vragen die kinderen laten nadenken over ingewikkelde kwesties. Om de discussie op gang te 
helpen, geven steeds twee kinderen een tegengestelde mening.  
 

StruX : ik en de maatschappij : ik en wij / van Poppelen, Edith. - Meppel: 
Edu'Actief, 2015. - 78 p.. - ISBN: 978-90-3722-2272: 13,00 EUR  
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: https://www.strux.nl/ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 iken  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.1 iken  

 
Algemene beschrijving: zie hoger. Het leer-werkboek Ik en wij gaat over de 
eigen culturele achtergrond en die van anderen. Hoe ga je om met eigen 

gevoelens en wensen? Hoe ga je respectvol en verantwoordelijk om met anderen? Hoe 
communiceer je met hen? Het betreft - in voorbereidende zin - de sociaal-maatschappelijke 
dimensie van burgerschap.  

 
StruX : ik en de maatschappij : samen maar verschillend / Schinkel, Ruud. - 
Meppel: Edu'Actief, 2015. - 73 p.. - ISBN: 978-90-3722-284-5: 13,00 EUR  
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: https://www.strux.nl/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 iken  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.1 iken  

 
Algemene beschrijving: zie hoger. Het leer-werkboek Samen maar 
verschillend is gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale 

integratie. Onderwerpen die aan bod komen zijn mensen- en kinderrechten, (sub)cultuur, 
migratie, integratie en diversiteit. Het betreft de sociaal-maatschappelijke dimensie van 
burgerschap.  
 
 
 
 
 

https://www.strux.nl/
https://www.strux.nl/
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Toolkit gender in de kleuterklas / Jansen, Sofie; Willemen, Noemie. - 
Brussel: Rosa vzw - kenniscentrum voor gender en feminisme, 2019. - 56 
p. 
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 tool  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.4 tool  

 
'Gender in de kleuterklas' is een praktische toolkit voor 
kleuterleerkrachten en -opvoeders die genderbewust(er) willen lesgeven. 
In de toolkit vind je tips en tricks voor het creëren van een 

genderbewust(er) klas- en schoolklimaat; uitgewerkte opdrachten die genderbewustzijn bij 
kinderen stimuleren; handvaten om genderstereotypen te vermijden op themadagen zoals 
Moederdag, Vaderdag, carnaval, Halloween; een checklist om te bepalen hoe genderbewust je 
lesgeeft; een lijst met roldoorbrekende kinderboeken; links naar meer informatie over 
genderbewust opvoeden en lesgeven. Ook ouders, verzorgers en opvoeders in de naschoolse 
kinderopvang kunnen gebruik maken van de informatie in de toolkit, al is die wel afgestemd op 
de klaspraktijk.  

 
De Arabier van de toekomst : een jeugd in het Midden-Oosten 
1987-1992 [4] / Sattouf, Riad. - Amsterdam: De Geus, 2018. - 280 
p.. - ISBN: 978-90-445-4129-8: 21,99 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 arab  

 
In dit vierde deel van de striptrilogie waarin Riad Sattouf zijn eigen 
jeugd vertelt, groeit Riad uit van een negenjarige jongen tot een 
tiener die heen en weer wordt geslingerd tussen Bretagne en 

Syrië, en tussen zijn moeder en zijn vader. Zijn moeder heeft steeds minder geduld met de 
rechtlijnige overtuigingen van haar man en kiest ervoor om in Frankrijk te blijven terwijl haar 
man werkt in Saoedi-Arabië. Maar Riads vader komt terug...  

 
 Samenspel : vaktijdschrift voor leerkrachten niet-confessionele 
zedenleer van het lager onderwijs / Konings, Martine. - Izegem: 
Samenspel NCZ vzw, [s.a.]. 
Doelgroep: 6-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.1 same  

 
Het tijdschrift Samenspel bestaat uit verschillende delen: een 
vakdidactisch deel waarin de leerkracht uitgewerkte lesjes en 
lesstructuren vindt, een educatief deel met allerlei specifieke informatie 

i.v.m. vakdidactisch en pedagogisch materiaal.   
(24:93) sept, okt, nov 2019: economie: echte rijkdom - consuminderen - samen consumeren, 
samen delen - meneer beer is maar een eenvoudige beer - de wereld is een donut - upcyclen - 
werelddag tegen kinderarbeid    
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Een wereld vol verhalen : kennismaken met levensbeschouwelijke 
stromingen [lespakket] / Idema, Erik. - Amersfoort: Kwintessens, 2019. - 
lesboek (152 p.), verhalenboek (147 p.), website. - ISBN: 9789057885303. 
- ISBN: 978-90-5788-5242: 99,95 EUR (pakket)  
Doelgroep: 10-12 jaar  
URL: https://www.een-wereld-vol-verhalen.nl/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.1 were  
Vindplaats Turnhout: WBE 7.1 were  

 
Met dit lespakket maken kinderen in het vierde t/m zesde leerjaar kennis met 
wereldgodsdiensten en andere levensbeschouwelijke stromingen: hindoeïsme, boeddhisme, 
jodendom, christendom, islam en humanisme. Aan de hand van verhalen ontdekken ze waar 
deze stromingen voor staan. Ze maken kennis met feesten en rituelen, heilige gebouwen, 
bronnen en personen. Ze gaan op zoek naar hun eigen ideeën, verhalen en gevoelens ten 
aanzien van deze levensbeschouwingen. Ze verruimen hun blik op de wereld en leren om te 
gaan met culturele diversiteit. Het pakket bestaat uit een lesboek, een verhalenboek en  een 
website. De aanpak is projectmatig: één lesblok per traditie. De 35 lessen duren elk ca. 35-40 
min., hebben een vaste structuur en vergen weinig voorbereidingstijd. Er worden verschillende 
activiteiten aangeboden, van beweeglijke spelvormen tot filosofische debatten. In elke les 
wordt verwezen naar een verhaal uit het boek 'Wereld zonder tranen'; als introductie, bij 'kern' 
of als afsluiting. Op de website, toegankelijk na registratie, vind je downloads en 
beeldmateriaal.  

 
Gevlucht voor oorlog, honger en geweld / Brundle, Harriet. - 
Etten-Leur: Corona, 2018. - 31 p.. - ISBN: 978-94-6341-155-4: 
16,00 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
URL: http://www.coronalezen.nu  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 gevl  
Vindplaats Turnhout: WBE 8.4 gevl  

 
Dit boek vertelt over de redenen dat mensen vluchten, over hoe zij 

dat doen en over hoe gevaarlijk dat kan zijn. Met actuele voorbeelden probeert het kinderen 
duidelijk te maken wat het betekent om een vluchteling te zijn. In duidelijke teksten, 
ondersteund met grote foto's en kaartjes wordt onder andere aandacht besteed aan 
ingewikkelde begrippen als asielaanvragen, mensensmokkel en vluchtelingenwetten. De 
vragen achterin het boek stemmen kinderen tot nadenken en met de quiz test je heel 
gemakkelijk hun begrip. Je kunt deze vragen ook heel goed gebruiken als startpunt voor je les. 
In het boek staat een code waarmee je toegang krijgt tot de online versie. Je kan het laten 
voorlezen, het lettertype veranderen in een makkelijk leesbaar dyslexiefont en moeilijke 
begrippen worden in een pop-up verklaard. 
  
  

https://www.een-wereld-vol-verhalen.nl/
http://www.coronalezen.nu/
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Migrations : Open Hearts Open Borders / verschillende 
auteurs en illustratoren. - Herefordshire: Otter-Barry 
Books, 2019. - 109 p.. - ISBN: 978-1-91095-980-0: 
10,00 EUR  
Doelgroep: 10+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 migr  
Vindplaats Turnhout: WBE 8.4 migr  

 
In 2017 deed 'The International Centre for the Picture 
Book in Society' een oproep naar illustratoren van over 

heel de wereld om een postkaart te ontwerpen rond het thema migratie met een vogel als 
metafoor, er een boodschap naar keuze op te schrijven en op te sturen per post. Meer dan 200 
illustratoren reageerden en het resultaat werd voorgesteld via een installatie op de Illustratie 
Biennale in Slowakije. In dit Engelstalige boekje zijn 50 postkaarten afkomstig uit 32 
verschillende landen gebundeld. Ze zijn gegroepeerd per thema: Vertrek, Lange reizen, 
Aankomst en Hoop voor de toekomst.  

 
Complexiteitssleutels : pedagogische sleutels tot complexiteitsdenken 
binnen NME / Dufrasne, Maëlle. - Namur: Wallonie environnement SPW, 
2018. - 50 p. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 comp  

 
Dit instrument wil de nodige sleutels aanreiken om pedagogische 
praktijken en elk pedagogisch project in vraag te stellen, om zowel 
professionelen als hun doelgroep een ruimere, complexere, rijkere blik te 
doen ontwikkelen. De thema's van de voorbeelden komen vaak uit het 

domein NME (natuur- en milieueducatie), maar de tool kan gebruikt worden in verschillende 
actieterreinen. De zes sleutels of vragen die aanzetten tot reflectie zijn: Varieert het project in 
de pedagogische aanpak?; Baseert het zich op de collectieve dimensie van de groep?; Zet het 
de deelnemers aan tot handelen?; Heeft het de relaties tussen de elementen van het systeem 
belicht?; Biedt het ruimte voor de bescheidenheid van de begeleider?; Heeft het de deelnemers 
een veilig kader geboden?  

 
OneWorld : magazine voor mondiaal denken en groen doen / Ariëns, 
Hans. - Amsterdam: NCDO, [s.a.]. 
Doelgroep: 16+  
URL: https://www.oneworld.nl/  
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 

https://www.oneworld.nl/
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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? Sinds maart 2019 biedt 
OneWorld met het journalistieke concept 'Hoe zit het met ? een overzicht van feiten, fabels en 
de laatste ontwikkelingen rond consumentendilemma's.   (2019: 2) maart 2019: themanummer 
Hoe zit het met plastic?   (2019: 5) juni 2019: themanummer Hoe zit het met water?  (2019: 7) 
september 2019: themanummer Hoe zit het met geld? 

    
Oceanen / Rake, Jody Sullivan. - Etten-Leur: Corona, 2018. - 32 p.. - 
(Aarde in gevaar). - ISBN: 978-94-6341-185-1: 16,00 EUR  
Doelgroep: 10-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.2 aard  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.2 aard  

 
Dit deel van de informatieve leesserie Aarde in gevaar gaat over 
oceanen die het grootste deel van de wereld bedekken. In duidelijke 
taal lees je in dit boek waarvoor mensen oceanen gebruiken en hoe 

ze de rijkdommen van de oceanen op het spel zetten. Daarnaast ontdek je wat er moet 
veranderen om deze rijkdommen te beschermen. Achterin het boek vind je een verklarende 
woordenlijst, opdrachten en een verwijzing naar andere literatuur en websites over het thema. 
Leeftijdsindicatie: 10 tot 14 jaar.  
 

Rivieren / Iyer, Rani. - Etten-Leur: Corona, 2018. - 32 p.. - (Aarde in 
gevaar). - ISBN: 978-94-6341-186-8: 16,00 EUR  
Doelgroep: 10-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.2 aard  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.2 aard  

 
Dit deel uit de informatieve leesserie Aarde in gevaar gaat over 
rivieren. Deze zijn heel nuttig voor mensen, bijvoorbeeld voor 
vrachtvervoer of visvangst. Toch gaan mensen niet altijd goed om met 

de rivieren en dat gaat ook ten koste van het leven dat erin voorkomt. In dit boek lees je in 
duidelijke taal wat wij moeten doen om onze rivieren te redden. Achterin het boek vind je een 
verklarende woordenlijst, opdrachten en een verwijzing naar andere literatuur en websites 
over het thema. Leeftijdsindicatie: 10 tot 14 jaar.  
 

Klimaat en milieu / Hunt, Jilly; Van den Biggelaar, Hubertine. - Etten-
Leur: Corona, 2019. - 48 p.. - (In het nieuws!). - ISBN: 978-94-6341-395-
4: 19,00 EUR  
Doelgroep: 10-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 inhe  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.3 inhe  

 
De insteek van de vierdelige leesserie 'In het nieuws!' is kinderen van 10 
tot 14 jaar informeren over de achtergronden van nieuwsberichten. In 

dit deel ontdekken ze waarom aandacht voor het klimaat en milieu zo belangrijk is. Ze komen 
meer te weten over soorten milieuvervuiling en wat je daartegen kunt doen. Ze lezen ook goed 
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nieuws over klimaatverandering. Ze worden aangespoord om hun eigen mening te vormen 
over het thema. Met achteraan het boek een chronologisch overzicht van feiten in verband 
met klimaat en milieu, een verklarende woordenlijst en verwijzingen naar boeken en websites 
voor meer informatie.  
 

10 klimaatacties die werken / Boussemaere, Pieter. - Antwerpen: 
Davidsfonds Uitgeverij, 2018. - 253 p.. - ISBN: 978-90-5908-926-6: 24,99 
EUR  
Doelgroep: 18+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 tien  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.3 tien 

  
In dit boek wordt de complexiteit van de klimaatwijziging op zeer 
begrijpelijke wijze uiteengezet. Tezelfdertijd wordt de lezer aangezet tot 

zelfreflectie en gerichte actie. Daarbij wordt gewezen op het belang van collectieve actie: de 
verantwoordelijkheid van het individu is zinvol en noodzakelijk, maar bij oplossingen moet de 
rol van de overheid ook voldoende nadruk krijgen. De auteur biedt tien haalbare acties om 
voornamelijk het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch af te bouwen.  

 
 Too hot or not : gevolgen van de klimaatverandering (1e graad 
ASO/TSO/BSO) / De Helix - De Vroente. - Vlaanderen: LNE, 2019. - veelv. 
gepag. 
Doelgroep: 12-14 jaar  
URL: https://www.lne.be/gevolgen-van-de-klimaatverandering-nieuw  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 tooh  

 
Dit pakket biedt inspiratie om leerlingen in de eerste graad secundair 
onderwijs grondiger te laten kennismaken met de negatieve gevolgen van 

de klimaatverandering. Dit doen ze aan de hand van verschillende praktische opdrachten. In 
groepjes wordt alternerend gewerkt rond de thema's chocolade, gsm, weer en klimaat, 
verborgen water, mistiming, overstromingen. Nadat hun nieuwsgierigheid is geprikkeld, 
worden de leerlingen uitgedaagd om een alternatief scenario te bedenken als antwoord. Een 
stellingenspel en een korte nabespreking stimuleren hen om hun eigen mening over de 
gevolgen van klimaatverandering te geven en/of te formuleren.  
 

Regenwouden / Iyer, Rani. - Etten-Leur: Corona, 2018. - 32 p.. - 
(Aarde in gevaar). - ISBN: 978-94-6341-184-4: 16,00 EUR  
Doelgroep: 10-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 aard  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.5 aard 

  
Dit deel uit de informatieve leesserie Aarde in gevaar gaat over 
regenwouden. In duidelijke taal lees je in dit boek dat er in de 
weelderige groene wereld van regenwouden heel wat kleurrijke 

dieren en planten leven. Maar ook dat veel regenwoud plaats maakt voor landbouw, wegen en 
steden. Je ontdekt wat we kunnen doen om onze regenwouden te redden. Achterin het boek 

https://www.lne.be/gevolgen-van-de-klimaatverandering-nieuw
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vind je een verklarende woordenlijst, opdrachten en een verwijzing naar andere literatuur en 
websites over het thema. Leeftijdsindicatie: 10 tot 14 jaar.  
 
  

Actie en reactie... in het regenwoud / Mason, Paul; Ruffle, Mark; de 
Jong, Akkie. - Etten-Leur: Corona, 2019. - 31 p.. - ISBN: 978-94-6341-
439-5: 15,00 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 acti  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.5 acti  

 
De serie Actie en reactie laat zien hoeveel dingen op de wereld in 
verband staan met elkaar en hoe bepaalde acties een regelrechte ramp 

tot gevolg kunnen hebben. Dit boek laat zien wat er in het regenwoud gebeurt als het er te 
warm wordt of als mensen stuwdammen bouwen of te veel bomen kappen. Gebeurtenissen in 
het regenwoud kunnen dramatische gevolgen hebben voor de dieren en planten die er leven - 
en zelfs voor de aarde. Achterin het boek vind je een verklarende woordenlijst en een verwijzing 
naar andere literatuur over het onderwerp. Leeftijdsindicatie: 9 tot 12 jaar.  

 
Bedreigde diersoorten / Hunt, Jilly; Van den Biggelaar, Hubertine. - 
Etten-Leur: Corona, 2019. - 48 p.. - (In het nieuws!). - ISBN: 978-94-
6341-392-3: 19,00 EUR  
Doelgroep: 10-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 inhe  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.5 inhe  

 
De insteek van de vierdelige leesserie 'In het nieuws!' is kinderen van 10 
tot 14 jaar informeren over de achtergronden van nieuwsberichten. In 

dit deel ontdekken ze waarom het belangrijk is om dieren en planten te beschermen. Ze komen 
meer te weten over natuur- en dierenbescherming. Ze lezen ook goed nieuws over bedreigde 
diersoorten. Ze worden aangespoord om hun eigen mening te vormen over het thema. Met 
achteraan het boek een chronologisch overzicht van feiten in verband met natuurbescherming, 
een verklarende woordenlijst en verwijzingen naar boeken en websites voor meer informatie.  

 
 Migratie : wonderbaarlijke dierenreizen / Unwin, Mike; Desmond, 
Jenni. - Rotterdam: Lemniscaat, 2018. - 47 p.. - ISBN: 978-90-477-1041-
7: 14,95 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 migr  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.5 migr  

 
Dit informatieve prentenboek geeft een beeld van dieren die over grote 
afstanden trekken in een bepaalde tijd van het jaar. Na een korte 

inleiding worden twintig dieren naderbij bekeken: de reuzenalbatros, de zalm, de 
boerenzwaluw, keizerspinguïns, witte haaien, kolibries, grote kuddes olifanten, miljoenen rode 
krabben,... Elk dier krijgt een grote illustratie over twee pagina's. Daarin staat een informatieve 
tekst die uitleg geeft over de trek van het dier. In een kleinere schrijfletter wordt nog een kort 
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weetje over het dier vermeld. Een overzichtskaart achterin laat alle migratiereizen zien die in 
het boek beschreven zijn.  
 
 

Fossiele brandstoffen / Iyer, Rani. - Etten-Leur: Corona, 2018. - 32 p.. 
- (Aarde in gevaar). - ISBN: 978-94-6341-183-7: 16,00 EUR  
Doelgroep: 10-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.5 aard  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.3.5 aard  

 
Dit deel uit de informatieve leesserie Aarde in gevaar gaat over 
fossiele brandstoffen. Aardgas, steenkool en aardolie: we gebruiken 
deze energiebronnen elke dag. Wat zijn de gevolgen hiervan voor het 

milieu? In duidelijke taal lees je in dit boek meer over fossiele brandstoffen, duurzaamheid en 
schone energie. Je ontdekt welke stappen je zelf kunt zetten om de aarde te helpen 
beschermen. Achterin het boek vind je een verklarende woordenlijst, opdrachten en een 
verwijzing naar andere literatuur en websites over het thema. Leeftijdsindicatie: van 10 t/m 14 
jaar.  
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