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Onthaalkoffer Anderstalige Nieuwkomers  

Lager 
 

 Info 

De verhoogde instroom van vluchtelingen van de voorbije jaren laat zich ook zeker voelen in het 

onderwijs. Het aantal anderstalige nieuwkomers op school neemt toe en stelt leerkrachten voor de 

uitdaging om deze leerlingen te verwelkomen en optimaal te begeleiden. De dienst flankerend 

onderwijsbeleid en het Documentatiecentrum Atlas sloegen daarom de handen in mekaar om 

leerkrachten hierin bij te staan met behulp van concreet en praktijkgericht lesmateriaal.  

 

Deze koffers op wieltjes bevatten materiaal waarmee je concreet aan de slag kan met 

anderstalige kleuters, zowel op het gebied van taal als op het vlak van welbevinden. 

Inhoud 

 100x creatief met taal 

 Beredeneerd Aanbod POL 2015 - 2019 

 Bildkarten zur Sprachförderung: Verben 

 De taaltrap: Nederlands voor anderstalige kinderen 

 E-Motion verhalendoos 

 Geen pANiek: Snel op weg met anderstalige nieuwkomers 

 Hokus Pokus Toverdoos: Ideeënboek voor basiscommunicatie 

 Horen, Zien en Schrijven niveau 1: werkboekjes 1- 8 

 Horen, zien en schrijven - cd's cursus 1 

 Horen, zien en schrijven - handleiding met cd 

 Hotel Hallo: Tekstboek 

 Hotel Hallo: Werkboek 

 Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen 

 Lezen doe je overal leesboekjes 1 - 12 

 Lopend Vuurtje werkboekje en leerkrachtengids 

 Met woorden in de weer: Praktijkboek voor het basisonderwijs 

 Mondeling Nederlands - nieuw CD cursus 1 

 Mondeling Nederlands - nieuw algemene handleiding 

 Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs 

 Praatboeken serie A 

 Twee maten rust: Antiagressie en relexatie met muziek en beweging 

 Vocabulary Builder: Nederlands (BE) 

 Werkmap fonemisch bewustzijn 

 Zien is snappen: Grip op lessen Nederlands voor anderstalige kinderen 

   Praktisch 

U kan de koffer ontlenen in docAtlas Antwerpen en Turnhout mits een betaling van 50€ waarborg.  

Reserveren kan via docatlas@provincieantwerpen.be of  telefonisch via 03 338 71 60. Vermeld 

steeds duidelijk of u de koffer in docAtlas Antwerpen of Turnhout wil ontlenen. 
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