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Aan de slag met inzichtkaarten 'persoonsgericht
ondersteunen' / Engels. - Utrecht: Kennisplein
Gehandicaptensector, 2021. - 47 p.
URL: https://bit.ly/3uFpSr5
Vindplaats Antwerpen: ge 06.1 inzi
De Inzichtkaarten persoonsgericht ondersteunen helpen
teams in de ouderenzorg om het gesprek te voeren over
wat persoonsgerichte zorg en ondersteuning inhoudt en wat mogelijke verbeterpunten zijn.
Het doel van de gesprekken is samen onderzoeken hoe je invulling geeft aan persoongerichte
zorg en ondersteuning. Hoe sluit je (nog) beter aan bij de wensen en behoeften van je cliënt?
Door hier met elkaar in openheid over te praten, leer je wat al goed gaat en wat beter kan. Zet
de kaarten in voor reflectie op kwaliteit van zorg, intervisiebijeenkomsten en andere vormen
van teamleren. Onder leiding van een gespreksleider gaat een team in gesprek over
persoonsgericht ondersteunen. De inzichtkaarten zijn ingedeeld in 5 thema's met bijbehorende
kwaliteiten. Op de kaarten staan zowel denk- als doevragen. In de publicatie vind je informatie
over de voorbereiding door de gespreksleider en de benodigdheden om aan de slag te gaan
(de kaarten en de vragen).
Een veerkrachtige stem geven aan de ervaringen van
doelwitten van racisme : handleiding vormingstraject ‘Als
doelwit krachtig omgaan met racisme’ / Bouazati, El;
Ouchoukout. - Orbit vzw, 2021. - 21 p.
URL: https://bit.ly/3BdchZl
Vindplaats Antwerpen: ge 10 veer
ORBIT vzw werkte een vormingsaanbod uit dat gericht is op
het versterken van doelwitten van racisme. Het vormingsaanbod bestaat uit twee aparte
vormingen voor twee doelgroepen enerzijds voor doelwitten van racisme ("Als doelwit krachtig
omgaan met racisme") en anderzijds professionals ("Doelwitten van racisme in hun kracht
zetten"). Beide vormingen kunnen bij ORBIT gevolgd worden. Maar omdat de vraag groot is en
opdat de zorg voor doelwitten van racisme door het brede werkveld zou kunnen gedragen
worden, biedt ORBIT een handleiding aan. Ze is geschreven voor vormingswerk.st.ers die zelf
doelwitten van racisme willen begeleiden. De handleiding reikt een algemeen theoretisch kader
aan en beschrijft procesmatig de bouwstenen van een vormingsaanbod voor doelwitten. Zo
kunnen procesbegeleid.st.ers op een veilige manier een stem te geven aan de ervaringen van
doelwitten van racisme. Op die manier kunnen doelwitten hun (veer)kracht en weerbaarheid
herwinnen.
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Inspiratiewaaier inclusiever vrijwilligerswerk : tips, tools en
voorbeelden voor bewonersinitiatieven en
vrijwilligersorganisaties / Dermaux; Damhuis; Hofman;
Mourik, van. - Utrecht: Movisie, 2022. - 15 p.
URL: https://bit.ly/3soGTCQ
Vindplaats Antwerpen: ge 14 insp
Met een inclusief initiatief trek je een bredere, meer
diverse groep mensen aan en kun je leren van de verschillende perspectieven. Inclusie is een
proces wat mogelijk maakt dat mensen gelijkwaardig deel kunnen uitmaken van je initiatief.
Het gaat om erkenning van kennis, talent, inzet en bijdrage. In een inclusieve (werk)omgeving
worden de verschillende perspectieven van mensen gewaardeerd en serieus genomen. De
Inspiratiewaaier Inclusiever Vrijwilligerswerk is ingedeeld op basis van de zes B's voor het
vinden en binden van vrijwilligers: 1. Beschrijven; 2. Binnenhalen; 3. Begeleiden; 4.
Basisvoorwaarden; 5. Belonen; 6. Beëindigen. In iedere 'B' staan tips en voorbeelden
beschreven waar je op kunt letten als je bezig wilt met inclusie voor het vinden en binden van
vrijwilligers. Je hoeft niet alle fasen te doorlopen. Kies wat voor jouw initiatief of organisatie
passend is. In de online versie van de waaier kan je doorklikken naar video's en relevante
informatiebronnen.
Digitaal inclusie kaartspel / imec-SMIT-VUB [Brussel]. Etterbeek: Kenniscentrum Data & Maatschappij, 2021. - 1
map (handleiding, 16 personagekaarten, 1 blanco
personagekaart, 20 situatiekaarten, 1 blanco situatiekaart, 1
oplossingenkaart, 1 trajectkaart)
URL: https://bit.ly/3Jfgkaf
Vindplaats Antwerpen: ge 01 digi
Dit rollenspel werd ontwikkeld voor organisaties, bedrijven en overheden die meer willen
weten over digitale uitsluitingsmechanismen of die hun digitale diensten willen toetsen aan
een set van karakters (persona) die elk hun eigen specifieke drempels ervaren. Je kruipt
hiervoor in de huid van een karakter zodat je zelf deze struikelblokken kan ervaren en daardoor
beter weet hoe je ze kan oplossen, en ook de drempels van anderen. Zo kan je jouw digitale
dienst nog toegankelijker en fijner maken voor iedereen. Het spel bestaat uit 4 soorten kaarten.
Er zijn 16 diverse profielen met elk hun eigen verhaal en barrières m.b.t. digitale technologieën.
Iedere karakterkaart omvat de sociodemografische achtergrond; een korte biografie;
ervaringen en drempels m.b.t. het gebruik van digitale technologieën; het bijhorende profiel
(cfr. de 8 Profielen van Digitale Ongelijkheden). Op de situatiekaarten staat telkens een scenario
waarin een personage wordt geconfronteerd met een bepaalde situatie of actie. Op de
trajectkaart(en) kan je de stappen invullen die je karakter moet nemen om het scenario op de
situatiekaart te volbrengen. De oplossingkaart(en) gebruik je om een oplossing neer te schrijven
voor de sociale en digitale drempels waarmee je karakter wordt geconfronteerd. Het spel
(handleiding en kaarten) kan gedownload worden.
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Vol vertrouwen : werken met dreumesen en peuters: geïnspireerd op de
visie van Emmi Pikler / Peters; Mulder. - Amsterdam: Uitgeverij SWP,
2021. - 173 p.. - ISBN: 978-90-8560-123-4. - ISBN: 90-8560-123-1
Vindplaats Antwerpen: ge 05.2 volv
In Vol Vertrouwen maak je kennis met het inspirerende gedachtegoed van
de Hongaarse kinderarts en pedagoog Emmi Pikler. De Piklervisie gaat uit
van een respectvolle, persoonlijke benadering van ieder kind. Daarnaast is
er respect voor de 'eigen tijd' van jonge kinderen, waarin ze vrij kunnen
spelen en zelfstandig ontdekken in een uitnodigend voorbereide omgeving. De kracht van dit
boek schuilt in de combinatie van praktische theorie met concrete voorbeelden, inspirerende
foto's en nuttige tips. Vanuit vijf herkenbare thema's maak je stap voor stap kennis met de
Piklervisie. Ieder thema sluit af met een serie verwerkingsopdrachten. De auteurs richten zich
met Vol Vertrouwen op pedagogisch medewerkers in de kinderopvang die werken met jonge
kinderen (1-4 jaar), maar ook ouders, gastouders en grootouders van een dreumes of peuter
kunnen inspiratie opdoen. Jantine Peters en Jeanine Mulder zijn beiden Piklerpedagoog en
hebben jarenlange praktijkervaring in de kinderopvang. Zij hebben tevens de gelijknamige
training 'Vol Vertrouwen' ontwikkeld.
De weg naar duurzaam ondernemen : in 5 stappen naar positieve impact /
Beyne; Vermeulen. - Kalmthout: Pelckmans, 2021. - 217 p.. - ISBN: 978-946401-449-5
Vindplaats Antwerpen: ge 14 wegn
De weg naar duurzaam ondernemen helpt je om positieve impact te
creëren in vijf stappen. Dit boek geeft je inzicht in de centrale concepten en
strategische kaders van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de
nodige dosis creativiteit en verandermanagement help je op die manier
jouw organisatie of bedrijf mee te krijgen in de transformatie naar een duurzame samenleving.
Doorheen het boek vind je vele cases die je inkijk geven in hoe andere spelers met dezelfde
thema's aan de slag gaan. Het boek kan van voren naar achteren of vice versa gelezen worden.
Na elk deel in het boek zijn vragen voorzien die inspireren om duurzame mindsets te
bevorderen.
Co-creation in migration studies : the use of co-creative methods to study
migrant integration across European societies / Praag, Van. - Leuven:
Leuven University Press, 2021. - 294 p.. - ISBN: 978-94-6270-288-2
Vindplaats Antwerpen: ge 4 cocr
Co-creative methods are increasingly used to understand and facilitate
integration processes of migrants in immigrant societies. This volume aims
to contribute to the debates on the ways in which co-creative methods may
advance migrant integration. More specifically, the contributions
investigate how co-creative research strategies can provide insights into how integration
processes into various domains of immigrant society (e.g. language learning, housing,
employment) are shaped, and how they can contribute to policy making and new policy
practices. Because co-creative methods are relatively new approaches to research and policy
making, the authors evaluate and demonstrate the pitfalls and benefits of using them. Starting
with a theoretical and methodological overview of co-creative
methods, empirical chapters document and critically assess ongoing
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research experiences and studies to incorporate co-creative methods in academic research
across Europe. 'Co-creation in Migration Studies' analyses the use of co-creative methods in
migrant research and policy making, reflects upon the conditions required to successfully
implement these methods, and offers new insights and recommendations for future research
and policy making practices.
Recht en gender in België : 10 jaar later / Brems, Eva; Cannoot; Stevens,
Liesbet. - Brugge: die Keure, 2021. - 573 p.. - ISBN: 978-90-486-4121-5.
Vindplaats Antwerpen: ge 12 rech
Het boek 'Recht en Gender in België' hanteert een zeer brede
benadering, zowel wat de te behandelen juridische disciplines, als wat
de invulling van een genderperspectief betreft. Het zorgt ervoor dat
bijna alle relevante gendergerelateerde gebeurtenissen van het laatste
decennium aangeraakt worden: gendergerelateerd geweld, de nietconsensuele verspreiding van seksueel getinte beelden, grensoverschrijdend gedrag en
seksisme, nieuwe procedure voor de aanpassing van de geslachtsregistratie gebaseerd op
zelfbeschikking, genderongelijkheid op de arbeidsmarkt en genderrolpatronen ... Het boek
behandelt een breed spectrum aan rechtsdomeinen: van grondwettelijk recht en arbeidsrecht,
over strafrecht, fiscaal recht en relatievermogensrecht, tot migratierecht en recht en
technologie. Aangezien het Europees recht integraal deel uitmaakt van de Belgische
rechtsorde, komen ook het EU-recht, de instrumenten van de Raad van Europa en de
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan bod.
Duurzaam online shoppen : praktijkgids voor e-commerce van morgen /
Buldeo Rai, Heleen. - Leuven: LannooCampus, 2021. - 165 p.. - ISBN: 97894-014-7722-2
Vindplaats Antwerpen: ge 14 duur
Op basis van wetenschappelijk onderzoek beschrijft Duurzaam online
shoppen het leverproces van onze online aankopen, de evolutie ervan in
het laatste decennium, en welke technologiegedreven innovaties ons te
wachten staan. Sprekende initiatieven uit binnen- en buitenland tonen
daarbij de concrete kansen om het leverproces te verduurzamen, zowel voor consumenten als
voor retailers en logistieke bedrijven.
Excluses : wat uitsluiting doet met mensen / Schraepen, Beno; Boeva. Gent: Owl Press, 2021. - 263 p.. - ISBN: 978-94-6393-531-9
Vindplaats Antwerpen: ge 10 excl
Inclusie lijkt wel het nieuwe modewoord, maar waar komt het eigenlijk
vandaan en wat houdt het precies in? Waarom is inclusie belangrijk? En is
het wel realiseerbaar of is exclusie nu eenmaal de norm? Of het nu om
onderwijs, vrijetijdsbesteding of arbeid gaat, de term 'inclusie' botst
steevast op vragen en weerstand. Velen vinden inclusie maar een naïef
geloof. Een mooi ideaal, maar onhaalbaar. Vooral 'de gelabelde ander' - denk maar aan mensen
met een beperking of in armoede - blijft voorwerp van uitsluiting en segregatie. Het pad naar
een inclusieve samenleving lijkt bezaaid te zijn met obstakels. Nochtans hebben we veel van
die obstakels zelf in het leven geroepen of houden we ze om
onduidelijke redenen zelf in stand. Hoog tijd om deze
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uitsluitingsmechanismen te ontmaskeren als wat ze zijn: 'excluses' oftewel excuses om iemand
uit te sluiten. Aan de hand van het hoe, wat en waarom van inclusie maakt dit boek brandhout
van de argumenten die uitsluiting en segregatie in stand houden. Maak kennis met veel
gebruikte excluses en ontdek hoe ze te weerleggen. Want niets rechtvaardigt uitsluiting.
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Werken aan kwaliteit op school : inspirerende inzichten, modellen en
methodieken / Deketelaere. - Brussel: Politeia, 2021. - 132 p.. - ISBN: 9782-509-03957-6
Vindplaats Antwerpen: dg 1 werk
Werken aan kwaliteit op school wordt belangrijker en belangrijker. Wat ooit
vooral een aandachtspunt was op macroniveau, werd de laatste decennia
ook een aandachtspunt op meso- en microniveau: kwaliteit ontwikkelen op
school én in de klas. De groeiende aandacht gaat gepaard met prangende
vragen die leidinggevenden en medewerkers zich stellen: ‘Wat houdt
werken aan kwaliteit juist in?’, ‘Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor kwaliteitszorg?’,
‘Bestaan er verschillende manieren om aan kwaliteit te werken?’, ‘Hoe organiseer je
kwaliteitszorg op een haalbare manier?’, ‘Wie wordt uiteindelijk beter van kwaliteitszorg?’ …Al
deze vragen verdienen een antwoord. Dit boek is een leidraad, een richtingaanwijzer.
Kwaliteitszorg krijgt een gezicht, zodat leidinggevenden en medewerkers er meteen mee aan
de slag kunnen. Na het lezen van dit boek kan de lezer zich een beeld vormen van kwaliteitszorg
op school: wat zijn de belangrijkste kenmerken, wat zijn randvoorwaarden om het werken aan
kwaliteit voldoende slaagkansen te geven, wie betrek je bij kwaliteitszorg, op welke manier geef
je concreet gestalte aan kwaliteitszorg …
Samen met ouders werken aan een fijne school :
ideeën, werkvormen en tips om samen met
ouders te werken aan een fijne en veilige school /
Niejenhuis, van; Abrahamse; Bloemberg;
Anthinijsz; Arts; Huitsing; Veenstra. - Nederlands
Jeugdinstituut en Rijksuniversiteit Groningen,
2017. - 1 v. (<VP>)
Vindplaats Antwerpen: dg 6 same
Vindplaats Turnhout: dg 6 same
Een fijne sfeer school is belangrijk voor het algemeen welbevinden van het kind en voor de
leerprestaties. Een cruciale factor daarbij zijn ouders. Maar hoe kun je werken aan een fijne
sfeer op school als je niet op één lijn zit met ouders over hoe je met elkaar omgaat? Of
specifieker; hoe kun je pesten effectief tegengaan als school en ouders hier een hele andere
kijk op hebben? Deze toolkit is een laagdrempelige en praktische map met activiteiten,
werkvormen, inspirerende praktijkvoorbeelden voor het creëren van ouderbetrokkenheid in
het algemeen én ouderbetrokkenheid bij het thema 'fijne school'. Aan de hand van de toolkit
gaat de school aan de slag met vier pijlers: 'Werk aan een duidelijke visie', 'Maak een groep van
ouders', 'Versterk de band tussen leerkracht en ouders' en 'Stimuleer structurele informatieuitwisseling'. De toolkit kan zelfstandig ingezet worden door scholen die al een heldere visie
hebben op de thema's 'fijne school' en 'ouderbetrokkenheid' en aansluitend beleid hebben
ontwikkeld.
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Over leven op school : de rol van school in het leven van jongeren / Bradt;
Spruyt; Coenen. - Leuven: Acco, 2021. - 228 p.. - ISBN: 978-94-6379-9201
URL: https://bit.ly/3uzNeOK
Vindplaats Antwerpen: ro 1 over
De schoolomgeving is belangrijk voor jongeren en de invloed ervan reikt
verder dan we doorgaans denken. Scholen worden wel eens omschreven
als 'samenlevingen in het klein' waar een bonte verzameling van mensen
bij elkaar komt. Dat biedt een enorm potentieel voor (burgerschaps)vorming maar genereert
ook aanzienlijke uitdagingen. Dat is het uitgangspunt van dit boek. 'Over leven op school' brengt
tien bijdragen van de JOP-onderzoekers met een belangrijke inbreng van andere onderzoekers
en praktijkactoren over thema’s zoals polarisatie, slachtofferschap, meervoudige identiteiten
en inclusie. Het boek gaat niet over onderwijs op zich of over de schoolse prestaties van
jongeren, maar wel over andere zaken die deel uitmaken van de 'staat van de jeugd'. Het boek
is ook gratis beschikbaar als e-boek.
De natuurwetten van het kind : een revolutionaire visie op opvoeding /
Alvarez, Céline. - Antwerpen: Horizon, 2017. - 380 p.. - ISBN: 978-9492958-30-3
Vindplaats Antwerpen: ro 1 natu
Céline Alvarez is een Franse taalkundige en leerkracht, die dacht dat het
onderwijs anders moest. Ze testte een alternatief leerproces uit in een
openbare kleuterschool in een risicobuurt (Frankrijk), met goedkeuring van
het Ministerie van Onderwijs. De resultaten waren verbluffend. Aan het eind
van het tweede jaar konden alle 'sterke' kleuters en 90% van de gemiddelde leerlingen lezen
én rekenen. Ook hun morele en sociale kwaliteiten vertoonden een enorme vooruitgang. In dit
boek deelt ze haar bevindingen. Op heldere wijze worden de wetenschappelijke principes
verduidelijkt die aan de grondslag liggen van leren en ontwikkelen. De auteur geeft praktische
tips om het potentieel van kinderen optimaal te ontplooien.
Rennen in de buitenbocht : sociale stijgers uit het (gast)arbeidersmilieu
aan het woord over studie, loopbaan en identiteit / Matthys. - Antwerpen:
Garant Uitgevers, 2021. - 428 p.. - ISBN: 978-90-441-3826-9
Vindplaats Antwerpen: ro 1 renn
De juiste keuze voor de juiste opleiding na de lagere school is
tegenwoordig een hot issue. Het lijkt een onuitroeibare wet dat het niet
talent en intelligentie zijn die de toekomst van de kinderen bepalen, maar
de opleiding van de ouders. Onderwijssociologen betogen al decennia dat
kinderen uit de lagere sociale milieus niet dezelfde onderwijskansen hebben als kinderen uit de
hogere milieus. Er zijn altijd kinderen en jongeren uit het milieu van (gast)arbeiders die, al dan
niet met de morele en concrete steun van bewogen en gemotiveerde leerkrachten, deze
stoelendans ontspringen, de weg naar de universiteit inslaan om daarna het leven en de
loopbaan te leiden van hoger opgeleide professionals. In dit boek een herziene, geactualiseerde en uitgebreide uitgave van
'Doorzetters' (2010) - vertellen drieëndertig Nederlandse en Vlaamse
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universitair afgestudeerden afkomstig uit de arbeidersklasse hun verhaal over hoe zij aan de
universiteit terechtkwamen en hoe het hen verder verging in de samenleving. Dezelfde vragen
zijn, tien jaar later, voorgelegd aan universitair afgestudeerden uit het milieu van
arbeidsmigranten. Hun verhalen zijn opgenomen in een apart gedeelte van het boek. Thema's
die aan de orde komen zijn het gezin waaruit de (gast)arbeiderskinderen afkomstig zijn, de
eventuele voorgeschiedenis ervan, de ambities van hun ouders of het ontbreken ervan, hun
studie, hun opvatting van professionaliteit. Ze vertellen over hun eenzaamheid, hun
marginaliteit en het gevoel van: bij wie hoor ik eigenlijk? Het gaat echter vooral om hun
doorzettingsvermogen, hun kracht om tegen de stroom in te roeien, zich aan te passen en te
integreren en belangrijke maatschappelijke posities te verwerven. Opvallend verschil in de
verhalen van beide groepen is de sterke ambitie van de zonen en dochters van de
gastarbeiders.
Generatie groei : hoe kennis van het jonge brein de toekomst vormgeeft /
Loop. - Kalmthout: Pelckmans Pro, 2020. - 255 p.. - ISBN: 978-94-6337240-4
Vindplaats Antwerpen: ro 6 gene
Dit boek biedt ouders en leerkrachten waardevolle inzichten en praktische
ondersteuning bij het opvoeden in de 21e eeuw. Op een heldere en
laagdrempelige manier brengt de auteur wetenschappelijke inzichten uit
de (positieve) psychologie en de neurologie tot bij de lezer. De groeimap
vooraan in het boek geeft een overzicht van de accenten die worden gelegd: groeimindset,
creativiteit, verbondenheid, veerkracht, daadkracht, wereldburgerschap. Deze thema's worden
elk in een hoofdstuk uitgewerkt. Met als uitsmijter een hoofdstuk over het belang van een
gezond lichaam voor een gezonde geest. De samenvattingen aan het einde van elk hoofdstuk
en de vele praktische tips maken het nog gemakkelijker om na het lezen zelf aan de slag te
gaan.
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Ik heb COPD, wat kan ik doen? / Pharos. - Utrecht: Pharos,
[s.a.]. - Handboek, Handleiding, Gesprekskaart
URL: https://www.pharos.nl/kennisbank/ik-heb-copd-watkan-ik-doen/
Vindplaats Antwerpen: pa 8.9.3 ikhe
Dit handboek over COPD kan gebruikt worden bij de
begeleiding van laaggeletterden, migranten, ouderen en
lager opgeleiden. Het geeft uitleg over COPD in eenvoudige taal met veel afbeeldingen. De
zorgverlener gebruikt het handboek tijdens de consulten. Tussen de consulten door gaat het
boek met de patiënt mee naar huis. Het helpt de patiënt bij een goede zelfzorg. Met
bijgevoegde handleiding en een gesprekskaart voor optimale patiëntenbegeleiding. Al het
materiaal kan ook gedownload worden van de Pharos website.
Ik heb diabetes, wat kan ik doen? / Pharos:
Expertisecentrum Gezondheidsverschillen [Utrecht]. Utrecht: Pharos, 2017. - 132 p.. - ISBN: 1050025919
URL: https://bit.ly/3uKT2VP
Vindplaats Antwerpen: pa 8.9.3 ikhe
Begrijpelijk boekje in eenvoudig Nederlands over diabetes voor laaggeletterden, migranten,
ouderen en lager opgeleiden. Op de website van Pharos vind je ook een downloadversie van
het boekje in het Nederlands en in het Arabisch. In de toegevoegde handleiding (eveneens
beschikbaar als download) staat hoe professionals in de zorg de patiënt zo optimaal mogelijk
kunnen ondersteunen.
Marian heeft een depressie : wat kan ze doen? / Pharos. - <SL>:
Pharos, 2017. - 25 p.
URL: https://www.pharos.nl/kennisbank/marian-heeft-eendepressie-wat-kan-ze-doen/
Vindplaats Antwerpen: pa 8.9.3 mari
Eenvoudig beeldverhaal over wat je kunt doen als je een
depressie hebt. Eenvoudig voorlichtingsmateriaal en beeldverhalen kunnen professionals en
vrijwilligers in zorg en welzijn en de gemeente inzetten in hun contact met migranten,
laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Het verhaal over Marian
kan gedownload worden als pdf en bekeken/beluisterd worden op Youtube in het Nederlands,
het Turks, het Arabisch en het Berbers.
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Overprikkeld : praktische strategieën om de wereld van je
prikkelgevoelige kind te structureren / Dalgliesh; Meijer; Aarts; Bakker. Amsterdam: Hogrefe, 2014. - 173 p.. - ISBN: 978-90-79729-86-9.
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 over
Drukke plekken met veel mensen en geluiden, onduidelijke sociale
situaties of onverwachte veranderingen: voor prikkelgevoelige kinderen
kan de wereld enorm overweldigend zijn. Het gevolg is dat ze vaak angstig
of afgeleid zijn, weinig flexibel reageren en moeite hebben hun emoties in
de hand te houden - wat uiteindelijk weer tot extreme driftbuien kan
leiden. Heeft je kind autisme, ADHD, een sensorische integratiestoornis, OCD, of een beetje van
alles? Dan gaan dagelijkse dingen helaas niet altijd vanzelf. Op tijd klaar zijn voor school,
huiswerk maken of speelgoed opruimen kan elke keer weer voor veel frustratie en strijd zorgen.
Psychologen en andere behandelaars kunnen veel voor jou en je kind betekenen, maar wat kun
jij zelf doen om je kind te helpen? Hoe kun jij de wereld overzichtelijker en minder beangstigend
maken voor jouw zoon of dochter? Dit boek biedt hulpmiddelen om je kind op weg te helpen
op school en in sociale situaties, rust en harmonie in huis te creëren, je kind voor te bereiden
op veranderingen.
Het hoogstimulatieve kind : hoe ga je om met kinderen die gevoeligheid
combineren met druk en emotioneel intens gedrag : inclusief stappenplan
bij heftige emoties / Veen, van der. - [Steenwijk]: 248media uitgeverij,
2017. - 119 p.. - ISBN: 978-90-79603-45-9.
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 hoog
Hooggevoeligheid kan samengaan met druk en emotioneel intens gedrag.
Het kind is gevoelig, hulpvaardig, sociaal en spontaan, maar kan ook
moeilijk te corrigeren zijn. Hij lijkt niet te willen luisteren en reageert met
boze buien. Op school heeft hij moeite met concentreren, met stil zitten en verstoort hij nogal
eens de les. Ouders hebben vaak al van alles geprobeerd, maar hun kind blijft 'de baas spelen'
in huis, zo leggen ze uit. Hij wil gewoon niet luisteren, is de gedachte, of: hij heeft een (te) sterke
wil. Om je kwaliteiten vorm te geven gaat het echter niet om de wil, maar om vaardigheden.
Een druk-gevoelig kind (in dit boek 'hoogstimulatief' genoemd) snapt best hoe hij zich moet
gedragen en wil daar ook graag aan voldoen, maar hij beschikt niet over de vaardigheden om
dat te realiseren. Vaardigheden zijn te oefenen, daarom biedt dit boek een stappenplan voor
ouders om hun kind te leren met lastige situaties om te gaan. Zodat ongewenst gedrag
vermindert en de kwaliteiten van hooggevoeligheid beter tot hun recht komen. Een boek vol
tips voor ouders om hun druk-gevoelige kind te begrijpen en te begeleiden; en voor iedereen
die meer wil weten over de drukke variant van hooggevoeligheid.
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Eetfeest : over dieren, kleuren en cijfers / [s.n.]. - Noordwijk:
Risoliso, 2016. - 20 p.. - (Jungle the bungle; 2016: 1). - ISBN: 97890-826146-0-2
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 eetf
Kartonnen prentenboekje met twee afgeronde hoeken voor de
allerjongsten, over negen dieren die in de jungle wonen: vogel
Kakkie, aapje Monito, zebra Zazy, schildpad Shilly, olifant Fanti,
luiaard Amigo, leeuw Lowy, egel Prikkie, en pauw Pipa. Voor elk
dier worden op twee bladzijden in het Nederlands, Engels en Spaans een zinnetje gegeven:
bijvoorbeeld 'Lowy is een leeuw. Lowy heeft zeven blauwe bessen.' Want dit boekje behandelt
negen dieren, negen kleuren, negen eetbare zaken, en de getallen 1 tot en met 10. Meer biedt
het boekje niet. Er is ook geen cd bij met de uitspraak van de talen. Het boekje laat peuters en
kleuters spelenderwijs kennismaken met drie talen. Door de kleurrijke lay-out en de vrolijk
kijkende dieren is het boekje aantrekkelijk voor peuters om een aantal dieren te leren kennen,
en de kleuren en de getallen tot en met 10 te oefenen. Geschikt voor voorlezen of samen lezen
met volwassen begeleiders die het Engels en Spaans (enigszins) beheersen.
Maar eerst ving ik een monster / Veldkamp, Tjibbe; Boer, de. Rotterdam: Lemniscaat, 2019. - 1 v. (<NP>), kamishibai (14 platen). ISBN: 978-90-477-0852-0. - ISBN: 1129599215
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 maar ;
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.2 maar
Voor ouders een herkenbaar ritueel: kinderen in bed stoppen, een kort
verhaaltje en dan lekker slapen. Dit boek is een ode aan het voorlezen.
Het jongetje uit het boek probeert het naar bed gaan uit te rekken door
steeds een nieuw verhaal te bedenken. ‘Maar eerst ving ik een monster..’ begint hij zijn
avontuur. Ouder en kind wisselen elkaar af met vragen en antwoorden, waarbij het jongetje
telkens weer een reden verzint om het verhaal niet te laten eindigen zodat het voorlezen lekker
lang duurt. Mét vingerpopje! Lessuggesties online. Als prentenboek van het jaar vertaald in
verschillende talen. Ook beschikbaar als kamishibai-verhaal. Op youtube in voorleesversie
beschikbaar.

Boekie junior, de boekenknabbelaar : 20 ideeën die de
leesmotivatie en boekpromotie stimuleren / Schoenmaker. - <SL>:
Onderwijs Maak Je Samen, 2021. - 1 doos (20 + 3 kaarten,
boekie-handpop)
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.4 boek
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.5.4 boek
De ideeën van Boekie junior, de 20 opdrachtkaarten, willen jonge
kinderen die op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of in de
APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas

14

kleuterschool zitten, de kans geven om boeken op verschillende manieren te bekijken, hun
fantasie erop los te laten, het verhaal te doorleven, hun eigen kijk op het boek te presenteren
en hierover in gesprek te gaan met anderen. Ze ervaren dat een verhaal niet afgelopen hoeft
te zijn als het boek uit is, vormen een eigen mening over het boek en ontdekken dat anderen
deze mening niet altijd delen! Door samen aan de slag te gaan met een boek of een verhaal,
wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld. Boekie junior stimuleert de totale taalvaardigheid van
kinderen door in de opdrachten bewust de verschillende taal- en leesdomeinen te integreren.
Op weg naar rekenen : een remediërend
programma voor kleuterrekenen / Luit, van;
Toll. - Doetinchem: Graviant, 2013. - <VV>. ISBN: 978-94-91337-11-6
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.8.3 opwe
Een
remediërend
programma
voor
kleuterrekenen dat is bedoeld voor kleuters die
een achterstand laten zien op het gebied van
voorbereidende rekenvaardigheid.

Vik en Tuur aan het stuur / Wille, Riet; Daenen,
Frank. - Wielsbeke: De Eenhoorn, 2021. - -. - ISBN:
978-94-6291-575-6. - ISBN: 1281807076
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 vike
Een boek met twee verhalen voor beginnende lezers,
met rijm en zoek- en taalspelletjes.

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas

15

Goedgeletterd / Koot. - Bussum: Coutinho, 2021. - 4 v.. - ISBN: 978-90469-0748-1. - ISBN: 978-90-469-0787-0. - ISBN: 978-90-469-0749-8. ISBN: 978-90-469-0786-3
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.2 goed
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.2 goed
Het Lees- en schrijfschrift alfabetisering – deel 1 sluit aan op het Leerboek
alfabetisering – deel 1, idem voor deel 2. De schriften bevatten opdrachten
en oefeningen gericht op technisch lezen en schrijven. Ze zijn opgebouwd
rond dezelfde acht praktische thema’s en de bijbehorende
kapstokwoorden als de leerboeken. De oefeningen helpen cursisten om woorden te analyseren
en synthetiseren, letters te herkennen en lettervormen te schrijven. Ieder thema wordt
afgesloten met een schrijfopdracht van losse woorden naar eenvoudige zinnen. Het Lees- en
schrijfschrift alfabetisering – deel 1 is geschikt voor cursisten vanaf niveau Alfa 0. Het Lees- en
schrijfschrift alfabetisering – deel 2 is geschikt voor cursisten vanaf niveau Alfa A.
Eerlijk / Caeneghem, van, Johan. - Amsterdam: Uitgeverij Eenvoudig
Communiceren, 2021. - 45 p.. - (Woordwinst 2 : lezend op weg naar A2;
2021: 2). - ISBN: 978-90-8696-599-1. - ISBN: 1266871065
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 woor
Ines is 22 jaar en woont sinds haar vijftiende in Nederland. Haar familie komt
uit Marokko. Ines gaat graag naar de sportschool. Ze is er zo vaak dat Bart,
de eigenaar, haar al kent. Ines heeft geen werk. Ze solliciteert elke dag, maar
ze vindt geen baan. Woordwinst 2 is een serie van tien makkelijk te lezen
verhalen, geschreven door NT2-docent Johan Van Caeneghem. Deze reeks is bedoeld voor
(jong)volwassenen die op A1/A2-niveau Nederlands lezen. Bij het schrijven van de reeks is
gebruik gemaakt van woordenlijsten van Boom NT2, zie nt2.nl.
Liefdesverdriet / Caeneghem, van, Johan. - Amsterdam: Uitgeverij
Eenvoudig Communiceren, 2021. - 42 p.. - (Woordwinst 2 : lezend op weg
naar A2; 2021: 1). - ISBN: 978-90-8696-560-1. - ISBN: 1267719265
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 woor
Ellen is een van de beste leerlingen in de klas van meester Gregory. Maar
opeens maakt ze fout na fout. Hoe kan Gregory haar helpen? Woordwinst 2
is een serie van tien makkelijk te lezen verhalen, geschreven door NT2docent Johan Van Caeneghem. Deze reeks is bedoeld voor
(jong)volwassenen die op A1/A2-niveau Nederlands lezen. Bij het schrijven van de reeks is
gebruik gemaakt van woordenlijsten van Boom NT2, zie nt2.nl.
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Maak er werk van! : werkboek arbeid en participatie voor anderstaligen /
Koot; Utrecht, van. - Bussum: Coutinho, 2021. - 247 p.. - ISBN: 978-90469-0792-4
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.2 maak
Dit is een werkboek voor NT2-cursisten vanaf taalniveau A1 die actief
willen meedoen in de samenleving door betaald werk of vrijwilligerswerk.
Maak er werk van! helpt om de Nederlandse taal verder te ontwikkelen,
geeft inzicht in de eigen mogelijkheden en leerbehoeften, ondersteunt bij
het zoeken naar geschikt werk en vergroot de zelfredzaamheid van de cursist. Door te werken
met dit boek krijgen cursisten de kans om te laten zien wie zij zijn, wat ze willen en wat ze
kunnen doen. Maak er werk van! bestaat uit vier delen. In deel 1 brengt de cursist zijn eigen
scholing en werkervaring in kaart. Deel 2 gaat over beroepen, seizoensarbeid, bijbaantjes en
vrijwilligerswerk. In dit deel onderzoekt de cursist wat bij hem past. Deel 3 biedt de cursist
inzicht in de vraag of zijn beroepsplannen realistisch en haalbaar zijn. In deel 4 staan de mensen
en instanties centraal waar de cursist naartoe kan in zijn zoektocht naar (onbetaald) werk. Maak
er werk van! is geschreven voor NT2-cursisten vanaf taalniveau A1 die inburgeren. Het boek is
zo samengesteld dat ook de cursist met een hoger NT2-taalniveau (A2 en op weg naar B1)
voldoende uitdaging vindt.

Parado : coöperatief verkleedspel / Korf. - Heerhugowaard: Sunny
Games, 2014. - 1 speldoos (36 verkleedkaarten, 6 bezoekers, 1
verkleedkist met 30 voorwerpen, 2 kleurendobbelstenen,
spelregels). - ISBN: 978-90-79629-16-9
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 para
Welk kind vindt het niet leuk zich te verkleden? Op school of thuis.
Heerlijk toch? Doen alsof je iemand anders bent met gekke kleren
en leuke attributen. Sunny games heeft hier een spel van gemaakt.
Verkleedt een aantal kinderen met gekke kleren en zoek daar leuke attributen bij voordat alle
6 de knuffels met hun stoel zijn omgedraaid. Ben jij klaar voor de leukste parade sinds tijden?
Kleding klaar? Dobbelen maar! In het doosje van Parado zitten 12 kinderen die in drie stukjes
zijn verdeeld. Klinkt enger dan het is. Hoofd, lijf en benen. Twaalf kinderen die je kan verkleden.
Daarnaast is er een kistje met allemaal attributen. Ga je voor de drol of kies je een kroontje
voor die stoere piraat? Alles kan en alles mag. Verder vind je zes stoelen met knuffels erop.
Draai je het kaartje om dan heb je alleen de stoel.
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Grammy : een eigenzinnig taalspel: woordsoorten en zinsdelen
leren! / [s.n.]. - Tilburg: Schoolsupport, 2021. - 2 speldozen 2 x (2
grote kaarten speluitleg, 4 taalspelsets: 49 kaarten'Woordsoorten
C', 47 kaarten 'Woordsoorten C', 48 kaarten 'Zinsdelen C', 48
kaarten Zinsdelen C'). - ISBN: 978-90-8664-839-9. - ISBN: 978-908664-838-2
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 gramm
Dit is de Grammy speldoos om op een pittiger niveau te oefenen,
op weg naar referentieniveau 2F! Grammy is een zelfcontrolerend taalspel voor de bovenbouw
basisonderwijs en eerste jaren van het middelbaar. Ontwikkeld voor het spelenderwijs oefenen
van woordsoorten, zoals zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, voorzetsel, bijwoord
e.a.. En voor het oefenen van zinsdelen, zoals onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp e.a.. Een
Grammy speldoos bevat 4 taalspelsets per doos. Elke taalspelset bevat een aantal series, zodat
een spel niet in 1 keer uitgespeeld hoeft te worden.
Fit Digitaal: een interactief taalprogramma voor de zinsbouw / Schlichting; Koning, de. - [S.l.]:
Liesbeth Schlichting Stichting, 2015.. - ISBN: 1281816053
Vindplaats Antwerpen: URL ; TAAL 1.7.1 FITD
Kinderen met taalproblemen hebben vaak moeite met het spreken in goede zinnen. De meeste
kinderen ook de meertalige kinderen ontwikkelen de zinsstructuren van het Nederlands in een
bepaalde, bijna vaste, volgorde. In FIT Digitaal leren we met taalspelletjes de kinderen die
zinsstructuren aan. Het in spelvorm oefenen van taal zorgt ervoor dat het spreken direct een
functie heeft en dat kinderen het leuk vinden om mee te doen. De oefeningen zijn te
downloaden.

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas

18

Anders: anders is anders en dat is heel gewoon! / Loman. - Houten: Van
Goor, 2019. - 1 v. - ISBN: 978-90-00-36667-5. - ISBN: 420798293. ISBN: 1194477747
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.4.1 ande
Anders houdt niet van harde geluiden. Hij houdt ook niet van fel licht en
sterke geuren, van rommel of heel veel mensen. Daar wordt hij boos van.
Of verdrietig. Hij houdt wel van lijstjes. En van dino’s. Daar weet hij heel
veel van. Anders is een beetje anders dan de anderen. En dat is maar
goed ook. Want hoe saai zou het zijn als iedereen hetzelfde was? Anders is een ontroerend en
herkenbaar prentenboek over anders zijn – maar er toch gewoon bij horen! Een herkenbaar
boek om met jonge kinderen autisme en hooggevoeligheid bespreekbaar te maken.
Lio is bang in het donker / Thaens; Hammenecker. - Namen:
Averbode|Erasme, 2021. - 24 p.. - ISBN: 978-90-317-1405-6
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 lioi
Bang in bed,dat is niet fijn. Maar let een lampje, een knuffeltje en
veel liefde kan je het wel aan. En oh ja, er is ook nog de maan. Hoe
vertel je je kleuter dat bang zijn voor het donker niet zo erg is als het
voelt, en dat er kleine trucjes zijn die echt helpen? Dit Lio-verhaal
helpt jullie om woorden te geven aan bang zijn voor het donker of
bang zijn om te gaan slapen. De Lio-boekjes zijn zo opgebouwd dat je ze kan vertellen en
invullen op maat van je gezin. Met tips en inzichten van Klaar Hammenecker, kinderpsycholoog,
oprichter van management.be, veelgevraagd expert in de media en auteur van Wat elk kind
nodig heeft. (flaptekst)
Lio is boos / Thaens; Hammenecker. - Namen: Averbode|Erasme,
2021. - 24 p.. - ISBN: 978-90-317-0062-2
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 lioi
Van goedgemutst naar kleine driftkikker, nog voor je het goed en wel
beseft. Boos worden we allemaal, zo nu en dan. En het gaat altijd
weer voorbij. Gelukkig maar. Hoe vertel je je kleuter dat iedereen
weleens boos wordt, kleine kindjes én grote mensen? en hoe help je
hem om die boosheid te begrijpen? Dit Lio-verhaal helpt jullie om woorden te geven aan
boosheid. Lio-boekjes zijn zo opgebouwd dat je ze kan vertellen en invullen op maat van je
gezin. met tips en inzichten van Klaar Hammenecker, kinderpsycholoog, oprichter van
mamagement.be, veelgevraagd expert in de media en auteur van Wat elk kind nodig heeft.
(flaptekst)
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Lio neemt afscheid / Thaens; Hammenecker. - Namen:
Averbode|Erasme, 2021. - 24 p.. - ISBN: 978-90-317-0066-0
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.3 lion
Groot of klein, afscheid nemen doet altijd pijn. Hoe het zich ook uit.
Intens en met veel tranen, of stil en ingehouden ... Het verdriet komt
vaak nog een tijd in golfjes weer naar boven. Hoe vertel je je kleuter
dat verdriet over verlies bij het leven hoort? Ook al komt dat verdriet
voor iedereen in een ander pakje Dit Lio verhaal helpt jullie om woorden te geven aan verdriet,
rouw en afscheid nemen. De Lio-boekjes zijn zo opgebouwd dat je ze kan vertellen en invullen
op maat van je gezin. Met tips en inzichten van Klaar Hammenecker, kinderpsycholoog,
oprichter van mamagement.be, veelgevraagd expert in de media en auteur van Wat elk kind
nodig heeft. (flaptekst)
Woezel & Pip yogaspel / [s.n.]. - Tilburg: Zwijsen, 2018. - 1 doos (1
spelbord, 1 dobbelsteen, 32 speelkaarten, 1 boek speluitleg, 1 pion met
houder, 9 perenkaarten, 9 sterrenkaarten, 32 opdrachtkaarten). - ISBN:
978-90-487-3422-1
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.3.4 woez
Dit yoga bordspel stimuleert het samen spelen en bewegend leren. Je
kunt het gezellig met de hele familie spelen. Gooi met de dobbelsteen
en kijk op welk vakje van het spelbord jullie uitkomen. Is dat een yogavakje? Voer dan samen
de yogaoefening uit die op het spelkaartje staat. Is het een peertje? Hang dan een peertje in de
perenboom. Verzamel zo zes peertjes voor tante Perenboom om het spel samen te winnen.
Maar pas op! Als de zes sterren eerder in de lucht hangen, hebben jullie gezamenlijk het spel
verloren. Je speelt in dit spel niet tégen elkaar, maar mét elkaar. bron: https://www.zwijsen.nl
Kleuterquiz vanaf 5 jaar / [s.n.]. - Mechelen: Hiphip Speels Leren, 2017. - 1
doos. - ISBN: 978-90-5924-242-5. - ISBN: 1281881103
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.2 kleu
Quizvragen voor kleuters vanaf 5 jaar. Doorheen meer dan 100 vragen leren de
kleuters nieuwe begrippen en leuke weetjes over groenten en fruit, winter en
de bakker. Deze kleuterquiz bevat 52 kaarten met vragen. De antwoorden staan
op de ommezijde van de kaarten en in het begeleidend boekje.
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Mijn wens, mijn grens : werken rond wensen en grenzen bij 6- tot 9-jarigen
/ Gijsel; Laet, De. - Antwerpen: Sensoa vzw, 2019. - 30 p.
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.2 mijn
URL: https://www.sensoa.be/sites/default/files/mijn-wens-mijn-grens-69-jaar_interactief.pdf
Met dit lespakket kan je kinderen leren nadenken over hun eigen grenzen
en die van anderen. Op een interactieve of spelende wijze leren kinderen
hun eigen attitude tegenover aanrakingen kennen, de wettelijke
bepalingen omtrent (seksuele) grenzen kennen, dat grenzen kunnen verschillen van persoon
tot persoon, wat toestemming wel en niet is, hoe iemand, ook zonder woorden te gebruiken,
kan tonen of die wel of geen contact wil en wat ze kunnen doen als ze online iets tegenkomen
waar ze zich niet goed bij voelen.

Mijn wens, mijn grens : werken rond wensen en grenzen bij 9- tot 12jarigen / Gijsel; Laet, De. - Antwerpen: Sensoa vzw, 2019. - 33 p.
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.2 mijn
URL: https://www.sensoa.be/sites/default/files/mijn-wens-mijn-grens-912-jaar_interactief.pdf
Met dit lespakket kan je kinderen leren nadenken over hun eigen grenzen
en die van anderen. Op een interactieve of spelende wijze leren kinderen
hun eigen attitude tegenover aanrakingen kennen, de wettelijke
bepalingen omtrent (seksuele) grenzen kennen, dat grenzen kunnen
verschillen van persoon tot persoon, wat toestemming wel en niet is, hoe iemand, ook zonder
woorden te gebruiken, kan tonen of die wel of geen contact wil en wat ze kunnen doen als ze
online iets tegenkomen waar ze zich niet goed bij voelen.
Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs / Horeweg. - Tielt:
LannooCampus, 2015. - handboek (315 p.), werkboek (144 p.). - (De
inspirerende leraar; 1). - ISBN: 978-94-014-3218-4. - ISBN: 981011880. ISBN: 978-94-014-4152-0
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 gedr
Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs biedt leerkrachten een
praktisch overzicht van gedragsproblemen en gedrags- en
ontwikkelingsstoornissen die je bij kinderen in de klas kunt tegenkomen en
hoe je hiermee kunt omgaan. De auteur biedt tips om gedragsproblemen
te voorkomen en om kinderen met gedrags-, ontwikkelings- en leerstoornissen beter te kunnen
ondersteunen. In het bijhorende werkboek vindt de leerkracht casussen, oefeningen en
praktische schema's om meteen in de klaspraktijk toe te passen.
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Het emotiekwartet / Kerseboom; Tigchelaar. - Houten: Bohn
Stafleu Van Loghum, 2005. - 1 doos (52 kaarten, handleiding). ISBN: 90-313-4587-3. - ISBN: 58537927. - ISBN: 71638982
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 emot
Dit spel is een hulpmiddel voor therapeuten, opvoeders en
leerkrachten, kan gespeeld worden van 2 tot 8 spelers, en is
geschikt voor spelers van alle leeftijden. In het bijzonder kan het spel worden aangewend bij
kinderen die door ingrijpende levensgebeurtenissen of door opvoedingsconflicten geblokkeerd
zijn geraakt in het uiten van emoties. Het materiaal kan ook binnen diverse groepen worden
aangewend (bv. anderstaligen, leer- of ontwikkelingsstoornissen) in verschillende
spelvarianten. De beleveniswereld van de spelers staat centraal in het spel dat bestaat uit
dertien kwartetten die telkens een emotie uitbeelden. Het eerste plaatje is 'kijken', de plaatjes
twee, drie, en vier laten verschillende situaties zien. De handleiding beschrijft de spelregels en
vijf verschillende spelvarianten.

Het voortplantingsboekje / Ginderachter, Van; Veelaert. - [S.l.]: Plantyn,
2021. - Handleiding, werkboek, bijlagen en toets. - ISBN: 1281828833. ISBN: 978-90-497-0231-1. - ISBN: 978-90-497-0230-4
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.2 voor
Met Het Voortplantingsboekje bespreek je seksualiteit en relaties met 10tot 12-jarigen. In het boekje zijn 16 lessen rond verschillende thema's
uitgewerkt met tal van leerrijke en leuke werkvormen. De thema's zijn:
Puberteit, Voortplantingsorganen, Menstruatiecyclus, Voortplanting en
zwangerschap, Anticonceptie Hygiëne, Liefde en relaties, Gender en seksuele oriëntatie, Media
en Weerbaarheid. Het materiaal bestaat uit een handleiding voor de leerkracht, een
werkboekje voor de leerlingen, en bijlagen met een thematoets. Bij het boekje werd ook
digitale ondersteuning via Scoodle ontwikkeld. Het Voortplantingsboekje werd ontwikkeld in
samenwerking met Sensoa.
Wat de bleep is Corona? dit boek gaat over virusjes, durf jij het te
lezen? / Stevens. - [S.l.]: -, 2021. - 44 p.. - ISBN: 978-94-6431-498-4
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.1 watd
Het Corona boekje is ontwikkeld als een gids door alle gevoelens en
vragen rond corona. In de media hoor je vele stemmen die op hun
beurt worden besproken in de huiskamer en voor verwarring kan
zorgen zowel voor de volwassenen maar zeker ook voor de kinderen.
Dit boekje zal niet het probleem op zich oplossen, maar wel
begeleiden door de gevoelens heen zoals, het zeer normaal is dat je je in deze buitengewone
omstandigheden angstig of labyrintisch kan voelen.
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Als je blaft / Boonen, Stefan; Vangeel, Julie. - Kalmthout: Van Halewyck,
2019. - 1 v. - ISBN: 978-94-6383-030-0. - ISBN: 422851116. - ISBN:
1102617580
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.3 alsj
Als je blaft is een verhaal over een gezin waar de spanningen hoog
oplopen. Een sfeer van spanning en conflict tussen de ouders roept veel
gedachten en gevoelens op bij kinderen. Dit prentenboek helpt ruzies
tussen ouders en de impact daarvan op kinderen bespreekbaar maken.
Samen sterk : kwartetspel voor het vergroten van sociale vaardigheden /
Tjassens-Stapel. - Den Haag: Praktijk Inside Out, 2016. - 1 doos (44
kaarten). - ISBN: 978-94-6228-438-8
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.3 same
Met deze kaarten kunnen kinderen spelenderwijs ontdekken hoe ze zelf
nóg beter kunnen omgaan met lastige sociale situaties. Positieve
oplossingsstrategieën en handvatten worden aangereikt. Ze leren op een
speelse manier negatieve gedachten om te buigen naar positieve
gedachten.

Beter leren denken / Velzen, Van. - Antwerpen: Garant, 2012. - 145 p.. ISBN: 978-90-441-2868-0. - ISBN: 779521044
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 bete
Hoe kunnen we ons denken verbeteren? De eerste stap is onze
denkvaardigheden te trainen met behulp van denkopdrachten. Daarnaast
kunnen we ons denken verbeteren via het metacognitief denken, dit wil
zeggen door kennis te verwerven over de wijze waarop we ons denken
inzetten en gebruiken.
Hoe kom ik over de scheiding van mijn ouders heen? Omgaan met
gedachten en gevoelens wanneer je ouders uit elkaar gaan / Schab;
Noorman. - Amsterdam: Cadans, 2013. - 200 p.. - ISBN: 978-90-8560650-5. - ISBN: 803984299
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.3 hoek
Dit hulpboek is geschreven voor jongeren die met een echtscheiding
geconfronteerd worden. De verandering die een scheiding met zich mee
brengt, zorgt bij jongeren voor bedreiging, onzekerheid, stress en een
mix van gevoelens. In dit boek staan activiteiten en oefeningen die kunnen helpen om de
gevoelens en gedachten over de scheiding op een rijtje te krijgen. Het reikt ook handvatten aan
om met de situatie om te gaan.
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Een nieuwe kijk op lichaamsgericht werken met jongeren / Matthyssen;
Naert; Haudenhuyse. - Antwerpen: Garant, 2018. - 90 p.. - (Psychofysiek
werken met jongeren; 1). - ISBN: 978-90-441-3616-6
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.4 nieu
Pleidooi om bij de therapeutische benadering van jongeren niet alleen
verbale technieken te gebruiken, maar ook fysieke uitdagingen zoals sport,
beweging en spel.

Kunststof bekkenprofiel vrouw / [s.n.]. - Düsseldorf: Hahn, [s.a.]. 1 koffer (bekkenprofiel vrouw)
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 bekk
Dit kunststof model toont de vrouwelijke geslachtsorganen op
ware grootte.

Vlaggensysteem op een bordje : bespreken van seksueel
(grensoverschrijdend) gedrag met kinderen en jongeren, ouders en
professionals / Top, van den. - TAS (Talk About Sexuality), 2021. - 1
map, 1 speldoos (1 gespreksbord, 6 witte stenen, 6 blauwe stenen,
4 vlaggen, 10 situatiekaarten, 1 www-kaart, richtlijnen, 1
vragenbord, 2 grijze stenen). - ISBN: 978-90-90-33132-4
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 vlag
Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 vlag
Deze gespreksmethode werd ontwikkeld om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag te
bespreken met kinderen en jongeren, ouders en professionals. Het bevordert de communicatie
over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag, biedt visuele ondersteuning bij de onderliggende
principes van het Sensoa Vlaggensysteem en stimuleert kinderen, jongeren en (kwetsbare)
volwassenen om deel te nemen aan het gesprek, door makkelijke taal en spel-elementen. Zo
kan je proactief werken aan de competenties van je doelgroep: niet enkel reageren op
gebeurtenissen, maar actie ondernemen vóórdat er iets gebeurt. Het vlaggensysteem op een
bordje is ontwikkeld ter aanvulling van het Sensoa Vlaggensysteem. Het spel is breed inzetbaar
met de richtlijnen in de handleiding, maar werd oorspronkelijk ontwikkeld om in gesprek te
gaan met jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.
Overprikkeld : eerste hulp bij hoogsensitiviteit / Kamerling; Zunderdorp;
Hertog, den. - Utrecht: Kosmos Uitgevers, 2018. - 189 p.. - ISBN: 978-90215-6974-1. - ISBN: 978-90-215-6975-8. - ISBN: 1281802064
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.4.2 over
Hoogsensitiviteit is een bijzondere eigenschap. Een hoogsensitief persoon is
geboren met een gevoelig zenuwstelsel. Licht, geluid maar ook emoties van
anderen komen harder binnen. Liesbeth Kamerling en Lieke Zunderdorp zijn
zelf hoogsensitief. Luchtig en humoristisch laten ze zien wat dit inhoudt. Ze
geven adviezen om de positieve kanten van hoogsensitiviteit te
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versterken en om overprikkeling te voorkomen. Ook bieden ze EHBO (Eerste Hulp Bij
Overprikkeling): eenvoudige tips om je weer goed te voelen.
Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies :
praktische strategieën voor thuis en op school / Dawson; Guare; Scheen. Amsterdam: Hogrefe, 2021. - 288 p.. - ISBN: 978-90-79729-59-3
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 coac
Tegenvallende schoolprestaties worden bij veel kinderen veroorzaakt door
zwakke executieve functies. Ze zijn slim genoeg, maar hebben moeite om
dingen te onthouden, op tijd aan taken te beginnen of hun werk
geconcentreerd af te maken. Een coach kan deze leerlingen helpen door
de juiste vragen te stellen en gerichte opdrachten te geven. Met een gestructureerd
programma leidt een kwartiertje hulp per dag al tot een versterking van executieve functies en
aanzienlijk betere schoolprestaties. In Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke
executieve functies presenteren de auteurs een bewezen effectief coachingsmodel. Aan de
hand van een helder stappenplan leren kinderen en adolescenten niet alleen beter plannen en
organiseren, maar ook hoe zij hun timemanagement, emotieregulatie en impulsbeheersing
kunnen verbeteren. Elke stap in het coachingsproces is voorzien van duidelijke instructies en
werkbladen. Naast individuele coaching door een volwassene komen ook klassebrede coaching
en coaching door een medeleerling aan bod. bron: hogrefe.com
Oriëntatie op facilitaire dienstverlening : Tendens facilitair: werkboek /
Scheffer. Boom Beroepsonderwijs, 2020. - 80 p.. - ISBN: 978-90-3725471-6
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.7 orië
Dit werkboek richt zich op studenten van de opleiding facilitair
coördinator/leidinggevende. Zij gaan na de opleiding aan de slag bij een
bedrijf of organisatie die facilitaire diensten aanbieden. De werkomgeving
waarin ze terecht komen is heel divers: van zorginstelling tot
productieomgeving, van onderwijsinstelling tot sportaccommodatie. De
methode Tendens Facilitair helpt studenten om zich te ontwikkelen tot een klantgerichte
professional. Ze vormen zich een beeld van het werkveld en van de beroepshouding. Met
actuele theorie en uitdagende opdrachten leren ze de juiste kennis, vaardigheden en houding.
Bij het werkboek hoort een methodesite met video's, rollenspelen, formulieren, weblinks en
bronnen voor de opdrachten. De methodesite is enkel toegankelijk met een licentiecode.
Aan het werk! Alles wat je moet weten over je baan: werkboek / Steutel. Amsterdam: Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, 2020. - 86 p.. - ISBN:
978-90-8696-510-6
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.8 aanh
Dit werkboek legt in eenvoudige taal uit wat er allemaal komt kijken bij het
vinden van een job die bij je past. In makkelijke taal worden alle aspecten
van werk zoeken en vinden behandeld: solliciteren, communicatie op de
werkvloer, omgaan met feedback, rechten en plichten, loon en pensioen.
Een helder werkboek om anderstalige werkzoekenden of schoolverlaters te begeleiden in hun
zoektocht naar werk.
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StruX : burgerschap / Ariaens; Lens; Poppelen, van; Verhey; Ubbink;
Schinkel; Struijk; Put, van de; Mulder; Molenaar. - Boom
Beroepsonderwijs, 2020. - 4 v.. - (StruX : methode voor het
praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs). - ISBN: 978-90372-5169-2. - ISBN: 978-90-372-5215-6. - ISBN: 978-90-372-5216-3.
- ISBN: 978-90-372-5236-1
Doelgroep: 12-16 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 burg
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, ...). De leerlijn burgerschap
bestaat uit 4 delen. Burgerschap 1 bestaat uit de werkboeken: Ik en mijn omgeving; Kiezen en
kopen; Vrije tijd; Gezondheid. Burgerschap 2 bestaat uit de werkboeken: Meedoen en
meepraten; Mijn geld; Reizen in Nederland. Burgerschap 3 bestaat uit de werkboeken: Samen
maar verschillend; Geldzaken; Reizen naar het buitenland. Burgerschap 4 bestaat uit de
werkboeken: Democratie; Regels en wetten; Lichaam en geest.

Recht op recht : schrijf-ze-vrij-gids 10 tot 14 jaar / Amnesty International
Vlaanderen. - Amnesty International Vlaanderen, 2021. - 61 p.. - (Schrijfze-vrijdag, 2021-2022; 1)
URL: https://bit.ly/34r0ydI
Doelgroep: 10-14 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.2 rech
Deze gids is bedoeld als wegwijzer voor de leerkracht op de Schrijf-zeVRIJdag, op vrijdag 11 februari 2022. De gids kan evenwel op elk moment
ingezet worden om met je leerlingen te werken rond mensenrechten.
Mensenrechteneducatie stimuleert je leerlingen niet alleen om te denken, maar ook om te
voelen en te handelen vanuit een mensenrechtenkader. De kennis die je leerlingen verwerven
over mensenrechten is niet louter een doel, maar ook een middel om menselijke waarden te
delen en competenties te ontwikkelen zoals kritisch denken, omgaan met conflicten en actie
ondernemen uit solidariteit. Je ontdekt in de gids alles wat je moet weten over het jaarthema
'recht op recht', de brieven die je leerlingen kunnen schrijven en de activiteiten om met je klas
te doen. Achteraan deze gids vind je een overzicht van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen
die aansluiten bij de leerinhouden van de klasactiviteiten.
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Recht op recht : schrijf-ze-vrij-gids 14 tot 18 jaar / Amnesty International Vlaanderen. - Brussel:
Amnesty International Vlaanderen, 2021. - 61 p.
URL: https://bit.ly/3HGB8qR
Doelgroep: 14-18 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.2 rech
Beschrijving: zie hoger.

Amai! Wie maakt het snelst een slimme AI-oplossing? / [s.n.].
- AI Vlaanderen, 2021. - 1 speldoos (handleiding, 25 grote
kaarten, 147 kleine kaarten)
Doelgroep: 8+
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.1 amai
Vindplaats Turnhout: WBE 4.1 amai
Het amai!-spel is een spannend en leerrijk kaartspel voor jong
en oud (vanaf 8 jaar). Je verkent spelenderwijs de voorwaarden en eigenschappen van een goed
AI-systeem. De AI-oplossingen die je kan bouwen in het spel, zoals een slimme koelkast, een
voedingscoach of een afvalsorteerhulp, zijn gebaseerd op ideeën van burgers. Het spel heeft
simpele regels en de spelers hoeven niet alle AI-termen te begrijpen om het te kunnen spelen.
Wie wel graag meer te weten komt over AI, kan de beschrijvingen bij de afbeeldingen lezen. Je
speelt het spel met twee tot vijf spelers. In de klas speel je het bij voorkeur in groepjes van 3 of
4 personen. Op de website van Amai! vind je nog meer tips voor leerkrachten, een
downloadbare versie van het spel en een instructiefilmpje.

EDUbox : identiteit: kunnen zijn wie je bent / [s.n.]. - Brussel:
VRT NWS, 2021. - 47 p.
URL: https://assets.mediawijs.be/202111/edubox_identiteit.pdf
Doelgroep: 12-16 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.3 edub
Deze EDUbox is ontwikkeld in het kader van De Warmste Week 2021 dat als thema 'kunnen zijn
wie je bent' had. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 Vlamingen niet zichzelf kan zijn. In deze
EDUbox leren jongeren hoe hun zelfbeeld gevormd wordt en wat de verschillende factoren zijn
die er invloed op hebben. Wat als je het moeilijk vindt om jezelf te zijn? Iedereen is anders en
kijkt door een bepaalde bril naar de wereld. Het gaat over referentiekaders, stereotypen en
labels. Deze EDUbox gaat ook dieper in op de online identiteit en de impact hiervan. Je kan de
EDUbox op 2 manieren gebruiken: online, als individueel leertraject of fysiek, als zelfstandig
groepswerk in de klas (met PDF die downloadbaar en printbaar is). In de klas heb je één EDUbox
nodig per groepje van 3 à 5 leerlingen. De online handleiding biedt leerkrachten en begeleiders
achtergrondinformatie en concrete tips.
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Sulwe / Nyong'o, Lupita; Harrison. - ROSE Stories, 2021. - 1 v. (NP). ISBN: 978-90-831455-5-6
Doelgroep: 5-9 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.1 sulw
Het meisje Sulwe is veel donkerder dan haar ouders en zusje. Op school
voelt ze zich buitengesloten en wordt ze gepest. In haar droom wordt ze
door de nacht opgehaald en leert zij hoe dag en nacht, licht en donker,
uiteindelijk niet buiten elkaar kunnen. Verhaal over leren van jezelf te
houden voor kinderen vanaf ongeveer 5 jaar.
Trots op haar! / Cherry; Harrison; Freeman, Mylo. - Amsterdam: Van
Holkema & Warendorf, 2021. - 1 v. (NP). - ISBN: 978-90-00-37633-9
Doelgroep: 3-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.1 trot
Zuri's haar heeft een eigen willetje. En ze is er trots op! Prentenboek over
zelfvertrouwen en de liefdevolle relatie tussen vader en dochter.
Gebaseerd op de Oscar-winnende korte film Hair Love. Geschikt voor
kinderen vanaf ongeveer 3 jaar.
Genderpatronen in vroegmoderne samenlevingen / Boele; Esser. Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2021. - 136 p.. - (Nieuwe tijdingen :
over vroegmoderne geschiedenis; 2021). - ISBN: 978-94-6270-302-5
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 gend
De integratie van een genderperspectief in historisch onderzoek heeft
gevolgen die verder reiken dan simpelweg de aanvulling van bestaand
onderzoek met bijkomende onderzoekssubjecten. Ze vraagt om een
fundamentele herbezinning over begrippen die vaak hun betekenis
hebben gekregen vanuit een specifieke mannelijke insteek. Dit nummer van 'Nieuwe Tijdingen'
verkent wat een zorgvuldig toegepast genderperspectief concreet oplevert voor het
vroegmoderne onderzoek naar uiteenlopende thema’s zoals migratie, religie en rechtspraak,
arbeidsmarkt en homoseksualiteit. Dit gebeurt vanuit verschillende invalshoeken en historische
contexten. Zo wordt ingegaan op de ervaringen en de verschillende rollen van vrouwen binnen
confessionele migrantengemeenschappen in Engeland, op de Antwerpse drukkersmarkt en
binnen stedelijke religieuze gemeenschappen in Frankrijk. Andere bijdrages bestuderen noties
van mannelijkheid en vrouwelijkheid in strafrechtelijke ondervragingen in Frankrijk en attitudes
ten opzichte van deviante seksualiteit in achttiende-eeuws Antwerpen.
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Liefde in kleur / Babalola, Bolu. - Amsterdam: Uitgeverij Orlando, 2021. 315 p.. - ISBN: 978-90-831714-0-1
Doelgroep: 15+
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.3 lief
In dit boek herschrijft Bolu Babalola de mooiste liefdesverhalen uit de
geschiedenis en mythologie. Ze giet ze in een modern jasje met gevoel voor
levendigheid en detail. Ze focust op de magische vertellingen van WestAfrika, Griekse mythen en oude legenden uit Zuid-Azië en van verhalen uit
landen die niet meer bestaan. Babalola rekent af met oude patriarchale vertellingen en
concentreert zich op verhalen van krachtige, zelfbewuste vrouwen.
Sprookjesland is van iedereen / Alföldy. - Amsterdam: Matan Publishers
Words Matter, 2021. - 184 p.. - ISBN: 978-90-90-34882-7
Doelgroep: 8+
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.3 spro
Deze bundel bevat bewerkingen van zeventien sprookjes, geschreven
door hedendaagse Hongaarse schrijvers. De grappige en soms
ontroerende sprookjes gaan over leden van seksuele of etnische
minderheden, of wezens die op een of andere manier afwijken van de
norm en buiten het gebruikelijke kader vallen. Zoals Sneeuwwitje die de
pest heeft aan roze jurken, een mannelijke Assepoester van Roma-origine, een konijn met drie
oren, een hinde die een hert wil zijn. Het boek laat zien dat iedereen gelijkwaardig is. Het leert
kinderen en volwassenen respectvol om te gaan met mensen met andere achtergronden en
het is ook bestemd voor degenen die moeilijkheden hebben hun plek in de wereld te vinden.

Wijs worden : 2e fase / Laar, van de. - Damon Educatie, 2020. Handleiding, Leerboek. - ISBN: 978-94-6036-260-6. - ISBN: 97894-6036-259-0
Doelgroep: 15-18 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.1 wijs
Wijs Worden voor de Tweede Fase is een methode
levensbeschouwing voor de 3e graad van het secundair onderwijs.
Bij de verschillende thema's die worden behandeld, spelen belangrijke waarden van onze
cultuur zoals vrijheid, zelfbeschikking, gelijkheid/gelijkwaardigheid, emancipatie, tolerantie en
democratie een doorslaggevende rol. Bijzondere aandacht krijgen actuele vraagstellingen die
te maken hebben met verhoudingen tussen mannen en vrouwen, zorg, techniek en economie.
Het leerboek bevat de basisstof en de opdrachten. De handleiding bevat didactische tips,
toelichtingen en achtergrondinformatie bij de leerstof, beargumenteerde antwoorden bij de
opdrachten, antwoordsuggesties bij min of meer open vragen.
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Wijs worden / Laar, van de. - Damon Educatie, 2021. - Handleiding,
Leerboek, Werkboek. - ISBN: 978-94-6036-264-4. - ISBN: 978-94-6036270-5. - ISBN: 978-94-6036-265-1
Doelgroep: 12-16 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.1 wijs
Wijs Worden is een driejarige (en driedelige) methode voor de
basisvorming van het voortgezet onderwijs (ASO in Vlaanderen). Het
accent ligt op filosofie, levensbeschouwing en burgerschap. De methode
kan ingezet worden in vakken waar reflectie over verantwoordelijk denken en handelen een
centraal thema vormt, zoals levensbeschouwelijke vakken, godsdienst en maatschappelijke
vorming. Het didactisch zwaartepunt vormt een aanpak waarbij leerlingen zelf leren ontdekken
en zelfstandig aan de slag kunnen met de aangeboden inzichten. Leerlingen worden uitgedaagd
om meer dan oppervlakkig door te denken op een bepaalde vraagstelling. In elk van de drie
delen van Wijs Worden komen aan de orde: a. levensbeschouwelijke stromingen, b. thema's
die benaderd worden vanuit levensbeschouwelijk/filosofisch perspectief, c. enkele
kennismakingen met filosofische vakken en vraagstellingen, d. basisvaardigheden met
betrekking tot leren redeneren en communiceren over levensvragen. Voor de leerling is er een
leerboek, een werkboek en een website. De handleiding bevat de oplossingen op de vragen in
het werkboek, extra vragen en opdrachten, antwoordsuggesties voor het op gang brengen van
een gesprek, aanwijzingen m.b.t. de leerlijn, literatuurverwijzingen enz.. In dit eerste deel
komen de volgende thema's aan bod: Over wat echt belangrijk is; Licht en donker; Samen op
de wereld; Leven en dood; Over wat wel en niet deugt; Jodendom en christendom.
Wijs worden : deel 2 / Laar, van de. - Damon Educatie, 2022. Handleiding, Leerboek, Werkboek. - ISBN: 978-94-6036-266-8. ISBN: 978-94-6036-267-5. - ISBN: 978-94-6036-271-2
Doelgroep: 12-16 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.1 wijs
In dit tweede deel komen de volgende thema's aan bod: Gelukkig
worden; Lijden en dood; Feesten; Hoofdwaarden in onze
samenleving; Seksualiteit; Oosterse wijsheid: hindoeïsme en
boeddhisme.
Wijs worden basis : selectie uit deel 1, deel 2, deel 3 / Laar, van de. Damon Educatie, 2015. - Handleiding, Leerwerkboek. - ISBN: 978-946036-079-4. - ISBN: 978-94-6036-078-7
Doelgroep: 12-14 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.1 wijs
Wijs Worden Basis is een methode voor de onderbouw van HAVO/VMBOT (1ste graad secundair onderwijs A-stroom). De methode leert de
leerling over levensbeschouwelijke vragen en antwoorden. Daarbij wordt
ook geleerd om zichzelf en anderen hierover kritisch te bevragen. Een
belangrijk uitgangspunt is dat het vermogen om zelfstandig te denken noodzakelijk is om op
verantwoordelijke wijze mens te zijn; daarmee kan de methode ingezet worden voor
burgerschapsvorming. Het docentenboek biedt uitgebreide ondersteuning bij het lesgeven:
antwoorden op vragen waarop een eenduidig antwoord gegeven kan
worden, antwoordsuggesties op vragen met een wat meer open
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karakter, toelichtingen bij tal van vraagstellingen, literatuurverwijzingen, didactische tips en
toetsvragen. De volgende onderwerpen komen aan bod: Over wat echt belangrijk is; Samen op
de wereld; Jodendom en christendom; Mensbeelden; Humanisme; Islam; Hindoeïsme en
boeddhisme; Lijden en dood
Bruiloften over de hele wereld / Ganeri. - Etten-Leur: Ars Scribendi,
2021. - 32 p.. - (Vieringen en rituelen; 2021: 1). - ISBN: 978-90-8664713-2
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 vier
In de serie Vieringen en rituelen voor kinderen van ca. 9 tot 12 jaar lees
je hoe mensen over de hele wereld stilstaan bij belangrijke
gebeurtenissen in hun leven. Je komt meer te weten over gebruiken en
ceremonies rond zulke gebeurtenissen in verschillende culturen. Het boek sluit af met een
uitleg om je eigen kunstwerk te maken. Met achteraan ook een woordenlijst en verwijzingen
naar aanvullende informatie (filmpje, boek, website). Dit deel gaat over het huwelijk.
Dood en rouw over de hele wereld / Ganeri. - Etten-Leur: Ars Scribendi,
2021. - 32 p.. - (Vieringen en rituelen; 2021: 3). - ISBN: 978-90-8664712-5
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 vier

Dit deel gaat over het herdenken van doden.
Geboorte over de hele wereld / Ganeri. - Etten-Leur: Ars Scribendi, 2021.
- 32 p.. - (Vieringen en rituelen; 2021: 2). - ISBN: 978-90-8664-715-6
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 vier
Dit deel gaat over geboorte.

Volwassen worden over de hele wereld / Ganeri. - Etten-Leur: Ars
Scribendi, 2021. - 32 p.. - (Vieringen en rituelen; 2021: 4). - ISBN: 978-90-8664-714-9
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 vier
Dit deel gaat over overgangsrituelen.

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas

31

Ik ben Ahmad / Ahmadyar. - Zoersel: Herkes, 2021. - 148 p.. - ISBN: 978-9493136-50-2.
Doelgroep: 13+
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 ikbe
Ahmad Ahmadyar was bijna 9 toen zijn vader hem meenam, weg uit
Afghanistan. Ze hadden een loodzware missie: een veilige toekomst vinden
voor het hele gezin. Dit boek neemt je mee op hun haast onmogelijke tocht,
die twee jaar duurde. Vandaag is Ahmad 20 en Belg. Hij studeert
Maatschappelijke Veiligheid aan de hogeschool. Aan het eind van het boek
kijkt hij naar wie hij was, en wie hij vandaag is. Hij wil zijn verhaal vooral aan jongeren kwijt,
maar ook voor wie niet meer op de schoolbanken zit, is dit boek een absolute aanrader.

17 doelen voor een betere wereld / Spilsbury; Ruffle. - Etten-Leur:
Corona Schoolsupport, 2021. - 80 p.. - ISBN: 978-90-8664-725-5
Doelgroep: 8-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 17do
In dit boek lees je wat de duurzame ontwikkelingsdoelen zijn en hoe
je er zelf een steentje aan kunt bijdragen. Geschikt voor lezers van 8
tot 12 jaar. Elk doel wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden, illustraties en
cijfermateriaal. Per doel zijn er opdrachten en doe-tips. Met achteraan in het boek een
verklarende woordenlijst, de officiële tekst van de 17 doelen en verwijzingen naar extra
informatie.
Rein en Ever en het bos, dat spreekt voor zich / Vlieger, De,
Evelien; Cate, ten, Marijke. - Amsterdam: Clavis, 2002. - 1 v. (NP). ISBN: 90-448-0036-1
Doelgroep: 6-9 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 rein
Prentenboek over het bos voor kinderen van ongeveer zes tot
negen jaar. In het bijbehorend lessenpakket staan tal van
verwijzingen naar het verhaal van Rein en Ever. Elk thema in het
pakket start met een korte episode uit de bostocht van Rein om de
kinderen sneller in de (bos)sfeer te brengen en het geheel minder schools te maken. In het
lessenpakket komt naar voren wat de functies zijn van bossen (ecologische, economische,
recreatieve) en op welke manier we er zelf voor kunnen zorgen dat het bos ondanks de
verschillende gebruikers in optimale conditie blijft.
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AbabyC : Nederlands voor ouders: woordenboekje voor ouders met
kinderen tussen 0 en 3 jaar / Huis van het Nederlands [Brussel]. Brussel: Huis van het Nederlands, 2020. - 150 p.
URL: https://bit.ly/3Bbs8ra
Het nieuwe woordenboekje ABabyC helpt ouders om in het
Nederlands te communiceren over hun kind. Handig voor in het
kinderdagverblijf of op het consultatiebureau. FR-ENG-NL in één
klein, compact boekje.

De incomplete stijlgids / [s.n.]. - Amsterdam: WOMEN Inc, 2020.
- 16 p.
URL: https://www.womeninc.nl/actueel/de-incompletestijlgids-van-women-inc
Hoe kan ik op een gendergelijkwaardige manier communiceren?
Welke termen kan ik het beste gebruiken als ik over personen
van kleur wil schrijven? Hoe herken ik stereotiepe beelden?
Iedereen die graag inclusiever wil communiceren loopt tegen
één van deze vragen aan. Met deze stijlgids wil WOMEN Inc. een voorbeeld geven van hoe
gendergelijkwaardige en inclusieve (beeld)taal ontwikkeld kan worden. Want beelden en
woorden beschrijven niet alleen de werkelijkheid, ze schrijven deze ook voor.

De invloed van educatie over slavernij- en koloniaal verleden uit
meerdere perspectieven / Felten. - Utrecht: Kennisplatform
Integratie & Samenleving, 2019. - 34 p.
URL: https://bit.ly/3gBZ7vf
In dit rapport vind je praktische tips om educatie over slavernijen koloniaal verleden nog meer impact mee te geven. Het rapport
beantwoordt de volgende onderzoeksvragen: 1. Draagt kennis
delen over slavernij en kolonisatie uit een niet-'wit' perspectief bij
aan toename van bewustwording van gezamenlijke geschiedenis
en de meerdere perspectieven op deze geschiedenis? En zo ja, onder welke omstandigheden?
2. Leidt bewustwording van de meerdere perspectieven op deze geschiedenis tot afname van
(handelen naar) stereotypen en vooroordelen ten aanzien van niet-'witte' personen? En zo ja,
onder welke omstandigheden?
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Diversiteitsonderzoek Chirojeugd Vlaanderen / Brussel: De Ambrassade,
2021. - 26 p.
URL: https://bit.ly/3gD8lri
Chirojeugd Vlaanderen maakte in 2018 de keuze om meer rond diversiteit
te werken, maar stelde vast dat ze geen goed zicht hadden op hoe divers
de chirogroepen zijn, of ze een afspiegeling zijn van de buurt, welke
kinderen ze bereiken en welke niet. Om die blinde vlekken op te vangen
voerden ze, met behulp van Odisee Hogeschool, een realistisch
diversiteitsonderzoek uit. In het onderzoek werden 210 chirogroepen
onder de loep genomen. Via een online vragenlijst werd gepeild naar de achtergrond en
diversiteit van leiding en ouders. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat het percentage
kinderen en jongeren met een migratieachtergrond in Chirogroepen vaak nog geen afspiegeling
is van de buurt, dat het belangrijk is om niet enkel projectmatig maar ook structureel te
investeren in diversiteit en dat er nood is aan een divers jeugdwerklandschap met zin voor
samenwerkingen. Je kunt het rapport online raadplegen of een papieren versie opvragen.
Heeft mijn kind autismespectrumstoornis? Wat nu?! /
Boujaddayni, El, Karima; Berdai Chaouni, Saloua. Antwerpen: KdG Expert, 2020. - 4 p.
URL:
https://bit.ly/ToolNederlands
https://bit.ly/ToolEngels
https://bit.ly/ToolSpaans
https://bit.ly/ToolArabisch
Vanuit de resultaten van een onderzoek naar de noden, drempels en succesfactoren in de
communicatie tussen hulpverleners en divers-culturele ouders van kinderen met een
autismespectrumstoornis (ASS) werd een ondersteuningstool voor ouders ontwikkeld. Deze
brochure, Heeft mijn kind ASS? Wat nu?!, kan door professionals ingezet worden om ouders
die bij hun kind een ASS vermoeden, of ouders die een diagnose ASS hebben ontvangen voor
hun kind, een eerste hulpmiddel aan te reiken. De brochure kan gedownload worden in vier
talen (Nederlands, Engels, Spaans, Arabisch).
Is het B1? / [s.n.]. - Ede: Loo van Eck,
[s.a.].
URL: https://www.ishetb1.nl/
Een B1-woord is een makkelijk
woord. Een woord dat bijna
iedereen begrijpt. Maar of een
woord B1 is, is soms lastig te
zeggen. Deze site helpt je erbij.
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Leernetwerken diversiteitsensitieve zorg : handreiking op basis
van twee praktijkvoorbeelden in de jeugdhulp en ouderenzorg /
Bellaart; Achahchah; Groot, de; Mesic; Vlug. - Utrecht:
Kennisplatform Integratie & Samenleving, 2021. - 36 p.. - ISBN:
978-94-6409-136-6
URL:
https://bit.ly/Leernetwerken
https://bit.ly/OuderenzorgInfographic
Door de toenemende diversiteit in de samenleving wordt ook het belang van
diversiteitsensitieve zorg groter. In leernetwerken kunnen professionals van verschillende
organisaties, experts en sleutelpersonen kennis uit wetenschap en praktijk met elkaar
verdiepen rond dit thema. In deze handreiking geeft KIS diverse adviezen en tools voor het
starten en blijven faciliteren van een leernetwerk. Je vindt in de handreiking verschillende tools
om diversiteitsensitief werken in de ouderenzorg en de jeugdhulp een stap verder te helpen.
Voor de jeugdhulp is er een tool waarmee je aan de hand van casussen stil kan staan bij
mogelijke verschillen in referentiekaders en leren hoe je, ondanks grote verschillen, toch een
vertrouwensrelatie op kan bouwen. Ook is er een stappenplan om jeugdhulporganisaties te
ondersteunen bij de samenwerking met informele organisaties. Met een andere tool kan je
laagdrempelig het jeugdzorgsysteem (in Nederland) uitleggen. In de handreiking vind je ook
een checklist voor diversiteitsensitieve ouderenzorg. Voor de ouderenzorg werd bovendien een
infographic ontwikkeld die kan gebruikt worden om het gesprek over diversiteitsensitieve zorg
aan te gaan, ervaringen uit te wisselen en collega's te overtuigen van het belang van
cultuursensitief werken.

National education reports in European countries : Cidree yearbook 2020 /
Oggenfuss; Wolter. - Dublin: CIDREE: Consortium of Institutions for
Development and Research in Education in Europe, 2020. - 177 p.. - ISBN:
978-3-033-08194-9
URL: http://www.cidree.org/wpcontent/uploads/2020/11/cidree_yearbook_2020-1.pdf
The year 2020 has brought the unexpected to all areas of life and posed
major challenges for all sectors of society. In the entire education sector,
the COVID-19 pandemic meant that online teaching had to be implemented within a very short
time and that answers had to be found to many questions relating to school closures.
Unsurprisingly, those responsible for education want to know what this extraordinary situation
means for pupils, what is the situation regarding equal opportunities, what consequences are
to be expected for further educational careers, for admission to upper secondary education,
for the quality of the final certificates assigned, for the labour market, etc. But what does this
have to do with education reports and the monitoring of the education system? If the COVID19 pandemic has made one thing clear in the context of educational monitoring, it is the need
to collect evidence and to permanently observe the education system in order to be able to
investigate the impact of an extraordinary event. It has also highlighted the conflict between
the need to react to a current situation and to take evidence-based
decisions for the future. The CIDREE Yearbook 2020 on national
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education reports in European countries provides an overview of seven such reports: from
Estonia, Germany, Kosovo, Luxembourg, the Netherlands, Norway and Switzerland. It appears
to be the first publication to provide an overview of several European national education
reports and include an extract of each report. A contribution from the OECD complements
these national reports, highlighting the ways in which an international organisation creates and
provides comparative evidence and helps countries in implementing evidence-based education
policies.
Normen stellen bij grensoverschrijdend gedrag in de sport :
een wegwijzer voor sportverenigingen / Mateman;
Schakenraad; Avric; Assante; Wit, de. - Utrecht: Movisie,
2022. - 20 p.
URL: https://bit.ly/3sy42mq
Uit rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers van
sportverenigingen
(bestuurders,
trainers/coaches),
sportconsulenten en beleidsmedewerkers van gemeenten
bleek dat er niet zozeer nood is aan een nieuw protocol of
nieuwe set regels, maar wel aan tools, training en begeleiding om gespreksvaardigheden te
ontwikkelen, gedeelde verantwoordelijkheid te creëren en blijvend het gesprek met elkaar te
voeren. Deze wegwijzer biedt - na beknopte achtergrondinformatie over aard en omvang van
grensoverschrijdend gedrag in de sport - een overzicht van werkzame elementen bij het
voorkomen en vroegtijdig signaleren van grensoverschrijdend gedrag en geeft praktische
informatie over mogelijke aanpakken.
Opgroeien in gelijkheid : tool voor antidiscriminatie-aanpak in
het primair onderwijs / Felten; Broekroelofs. - Utrecht:
Kennisplatform Integratie en Samenleving, 2021. - 20 p.
URL:
https://bit.ly/OpgroeieningelijkheidStappenplan
https://bit.ly/Leermiddelenoverzicht
https://bit.ly/ChecklistAntidiscriminatie
Het afwijzen van discriminatie en het bevorderen van verdraagzaamheid, begrip en respect
voor elkaar is een belangrijk onderdeel voor goed (burgerschaps)onderwijs. Maar hoe kun je
als school dit thema meer expliciet vormgeven? Hoe geef je het thema discriminatie de
aandacht die het verdient en neem je expliciet stelling voor gelijk(waardig)heid? Hoe koppel je
het aan andere thema’s binnen de school? Met deze handzame tool ontwikkeld door KIS in
samenwerking met Stichting School & Veiligheid kun je een duidelijke aanpak formuleren op
antidiscriminatie en die aanpak uitvoeren. De tool bestaat uit een stappenplan en twee
bijlagen: een overzicht van leermiddelen en een checklist.
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Speelplezier / Wouterse-Schimtz. - Utrecht: NJi,
2018. - 32 p.
URL: https://www.nji.nl/system/files/202104/uitgebreide-beschrijving-Speelplezier.pdf
Deze publicatie beschrijft de interventie Speelplezier. Speelplezier is een centrumgericht
educatief programma voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar uit kansarme milieus. Het deels
gestructureerd en deels open programma wordt uitgevoerd in peutergroepen, de
kinderopvang en de groepen 1 en 2 in het basisonderwijs. Speelplezier heeft als hoofddoel de
kansen op een succesvolle schoolloopbaan voor deze kinderen te vergroten. Het uitgangspunt
is dat kinderen zich het best ontwikkelen in spelende interactie binnen een thematische
samenhang. Speelplezier biedt de beroepskrachten daarvoor een vaste structuur in de vorm
van dagelijkse speel-leerroutines voor spelstimulering en spelend leren.
Verschil in visie : 9 perspectieven op
samenleven in diversiteit: digitale vorming /
[s.n.]. - Mechelen: Hannah Arendt Instituut,
2021.
URL: https://hannaharendt.institute/digitale-vorming-verschil-invisie/
Deze gratis e-learning gaat over de verschillende perspectieven op samenleven in diversiteit en
richt zich op professionelen en burgers. Voorkennis is niet vereist. De vorming analyseert de
negen verschillende visies op etnisch-culturele diversiteit die Stijn Oosterlynck en Fatima
Laoukili onderscheiden in hun onderzoek CSI Flanders. Ze leggen zelf in korte video's uit wat
die perspectieven inhouden. Je leert deze perspectieven herkennen in concrete voorbeelden.
Je reflecteert over de verschillende denkbeelden die jouw ideeën over diversiteit kleuren. En je
verwerft een taal om diversiteit makkelijker bespreekbaar te maken. De vorming duurt
ongeveer 9 min. Wie verder aan de slag wil rond diversiteit vind aan het eind van de vorming
de contactgegevens van organisaties die je hierin kunnen ondersteunen.
Wanneer de patiënt niet op z'n best is : een kwalitatieve
verkenning naar ervaringen van zorgmedewerkers met
discriminatie en vooroordelen geuit door patiënten/cliënten /
Nhas; Poerwoatmodjo. - Utrecht: Kennisplatform Integratie en
Samenleving, 2021. - 45 p.
URL: https://bit.ly/3JiWYB6
Racistische opmerkingen, grapjes over hoofddoeken of twijfels
over deskundigheid vanwege afkomst. Regelmatig krijgen
zorgmedewerkers te maken met verschillende vormen van discriminatie en vooroordelen. Hoe
ga je om met een cliënt die niet door jou wil worden geholpen? En hoe kunnen leidinggevenden
een rol spelen in de aanpak van discriminatie? Uit dit verkennend onderzoek naar discriminatie
en vooroordelen in de zorg blijkt dat er behoefte is aan duidelijke protocollen en trainingen. De
focus in het onderzoek ligt op discriminerende uitingen die door
patiënten en cliënten of hun familie worden gedaan in onder andere
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ziekenhuizen, thuiszorg, ggz, jeugdzorg en ouderenzorg. Op basis van de bevindingen doen de
onderzoekers enkele aanbevelingen om discriminatie en vooroordelen in zorginstellingen te
voorkomen en aan te pakken. Ze geven ook aan dat er nog veel te ontdekken is over het
fenomeen racisme in de zorg en dat daarvoor vervolgonderzoek nodig is.
Communi-Act : praten over ASS in een
superdiverse hulpverleningscontext /
Boujaddayni, El, Karima; Berdai Chaouni,
Saloua. - Antwerpen: KdG Expert, 2020. - 91
p.
URL: https://bit.ly/34Mbanh
Dit onderzoeksrapport beschrijft zowel
vanuit het perspectief van ouders met een
migratieachtergrond – die een kind hebben
met een ASS - als vanuit het perspectief van professionele hulpverleners de ervaren drempels
en succesfactoren bij hulpverlenerscontacten in een superdiverse context. Op basis van deze
noden en succesfactoren bundelt het rapport ook een aantal inzichten over achterliggende
verklaringsmechanismen en aanbevelingen voor een succesvol divers-sensitief
hulpverleningscontact. Vanuit de onderzoeksresultaten werd in samenspraak met diversculturele ouders van kinderen met een ASS en hulpverleners ook een ondersteuningstool voor
ouders ontwikkeld in de vorm van een brochure in vier talen.
EntreComp : het
Entrepreneurship Competenceraamwerk / Bacigalupo; Kampylis;
Punie; Brande, Van den. - Sevilla:
Europese Commissie - Joint
Research Centre, 2016. - 42 p.. ISBN: 978-92-79-58538-8
URL: https://bit.ly/35RhpXd
Entrecomp is een referentiekader dat ontwikkeld werd vanuit de Europese Commissie en
OESO. Het benadert ‘ondernemerschap’ niet als het louter ‘opstarten van een zaak’, maar als
een transversale sleutelcompetentie die voor iedereen in alle levensfasen van belang is. Het
competentieraamwerk is opgedeeld in 3 domeinen en 15 competenties, telkens voorzien van
bijhorende leer- of ontwikkellijnen. Naast het kader zelf, met de competenties en leerlijnen, is
er een gebruikersgids met voorbeeldpraktijken, een animatie die Entrecomp voorstelt en een
reeks filmpjes waarin de 15 competenties toegelicht en verbonden worden aan manieren om
ze in de klaspraktijk te integreren.
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Oogsten van nieuwe gezichten : het aantrekken van 'nieuwe gezichten'
door middel van een inclusiever selectieproces binnen
vrijwilligersorganisaties / Seumeren, van; Meijs. - Voorburg: LVvoorElkaar,
2020. - 38 p.
URL:

https://www.lvvoorelkaar.nl/uploads/content/file/www.lvvoorelkaar.nl/oogsten-van-nieuwegezichten-luca-van-seumeren.pdf
Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligersorganisaties niet alle potentiële vrijwilligers bereiken.
Bepaalde groepen vrijwilligers zijn minder vertegenwoordigd binnen vrijwilligersorganisaties.
Mensen met een migratieachtergrond zijn vaak minder actief als vrijwilliger vergeleken met de
groep zonder migratieachtergrond. Ook is er vaak een tekort aan jongeren in de
vrijwilligerspoule. Dit terwijl werken met diverse vrijwilligers waarde kan toevoegen aan een
vrijwilligersorganisatie. Maar hoe krijg je nieuwe gezichten naar jouw organisatie? Aan de hand
van verschillende interviews met vrijwilligersorganisaties, platforms en experts geeft dit
rapport een antwoord op deze hamvraag. Ten eerste worden de huidige bevindingen in de
literatuur wat betreft de verschuiving van traditioneel naar hedendaags
vrijwilligersmanagement onderstreept. Daaropvolgend worden er vraagtekens gezet bij de
huidige doelgroepen van nieuwe gezichten. Met deze huidige doelgroepen is het voor
organisaties lastig om een concreet en gericht plan te maken om nieuwe gezichten aan te
trekken. Dit onderzoek benadrukt de rol van identiteit bij het werven van vrijwilligers.
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Caleidoscoop : leerlingenbegeleiding vandaag en morgen / ISSN 0776474X Brussel : VCLB Service: 25,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 1 cale
Dit vaktijdschrift biedt inzichten en informatie over leerlingenbegeleiding,
onderwijs, opvoeding en hulpverlening. Doelgroepen: hulpverleners
werkzaam in centra voor leerlingenbegeleiding, centra voor geestelijke
gezondheidszorg, revalidatiecentra, schooldirecties en leerkrachten van
basis- en secundaire scholen, pedagogen, psychologen, logopedisten,
maatschappelijk werkers, artsen en verpleegkundigen.

FONS / Die Keure, 2015. - 48 p.
Vindplaats Antwerpen:
Vindplaats Turnhout:

ro 6 fons
ro 6 fons

FONS is een tijdschrift voor alle Vlaamse leerkrachten Nederlands
basis- en secundair. Het verschijnt twee keer per jaar en is ook digitaal
te raadplegen. Het tijdschrift is voor iedereen die op zoek is naar
activerende werkvormen en actuele lestips, maar ook voor wie op de
hoogte wil blijven van de laatste trends in het onderzoek naar taal en
onderwijs. Aan bod komen o.a.: literatuuronderwijs, differentiatie, evaluatie,...

HJK : de wereld van het jonge kind : vakblad voor de ontwikkeling,
opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen / ISSN 0165-4772 Amersfoort : ThiemeMeullenhoff, 2012: 59,95 EUR per jaargang
Vindplaats Antwerpen:

ro 1 hjk

/ TABLETS

Vindplaats Turnhout: TABLETS
In het maandblad De wereld van het jonge kind (HJK) staat de opvoeding
en ontwikkeling van, en het onderwijs aan kinderen van drie tot acht jaar centraal. HJK is er
voor iedereen die beroepsmatig bezig is met de verzorging van en het onderwijs aan kinderen
in de basisschoolleeftijd: leerkrachten, schoolbegeleiders, coördinatoren, onderwijsadviseurs
en studenten lerarenopleiding.
Je kan dit tijdschrift ook op onze tablets lezen via de link "Schooltas".
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Impuls voor onderwijsbegeleiding / ISSN 1373-4318 Leuven : Acco: 25,00
EUR
Vindplaats Antwerpen: dg 1 impu
Driemaandelijks tijdschrift met achtergrondinfo over didactiek,
onderwijsbeleid, methodiek, nieuw materiaal, interessante lectuur,... Het
tijdschrift verdiept je onderwijsvisie en plaatst ze in een ruimer kader. Het
houdt je kennis up-to-date door het signaleren van trends; het vestigt je
aandacht op nieuwe publicaties in binnen- en buitenland; het levert
kanttekeningen bij onderwijsdebatten.

JSW : jeugd in School en Wereld : maandblad voor het basisonderwijs,
speciaal onderwijs en opleiding / ISSN 0165-6260 Baarn : Bekadidact:
48,50 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 1 jsw / TABLETS
Vindplaats Turnhout: TABLETS
'Jeugd in School en Wereld' is een maandblad voor het basisonderwijs
en speciaal basisonderwijs. Het heeft een brede inhoud en wil praktisch
in gebruik zijn. Vakinhoudelijk gaat het van taal en rekenen tot
wereldoriëntatie en expressie. Vakoverschrijdend vindt u er van het nieuwe leren tot didactiek
en sociaal-emotionele ontwikkeling. Verder een maandelijkse praktijkbijdrage met kopieerbare
werkbladen en handige lessuggesties.
Je kan dit tijdschrift ook op onze tablets lezen via de link "Schooltas".
KIDDO : Hét pedagogisch vakblad voor de kinderopvang 0-12 / Amsterdam
: SWP - Prijs: 52,50 EUR
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 kidd
KIDDO is een pedagogisch vakblad (tweemaandelijks) voor en door
professionals in Vlaanderen en Nederland. Het richt zich tot pedagogisch
medewerkers, gastouders/onthaalouders, kinderbegeleiders in groeps- en
gezinsopvang, pedagogische coaches, pedagogen en studenten.

KLASSE magazine / Vlaams Ministeria van Onderwijs en Vorming: 10,00
EUR (jaarabo)
Vindplaats Antwerpen:

ro 1 klas

Het KLASSE magazine verschijnt 4 keer per jaar met uitgewerkte dossiers
en inspirerende portretten voor alle onderwijsprofessionals.
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Kleuters & Ik. Ervaringsgericht werken met jongere kinderen / Leuven :
CEGO: 18,50 EUR
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.6 kleu
Driemaandelijks tijdschrift met interessante artikels en lessuggesties die
onmiddellijk toepasbaar zijn in de klas. Kleuters & ik is een vakblad voor
elke (kleuter)leerkracht, zorgbegeleider, remedial teacher, interne
begeleider, opvoeder, onthaalouder en student. Het is een blad dat met
een eigen kleur bijdraagt tot kwaliteitsonderwijs waarin betrokkenheid,
welbevinden en verbondenheid het verschil maken. Al 35 jaar lang biedt het vernieuwende
ideeën, praktijkvoorbeelden van de ervaringsgerichte aanpak en boeiende
achtergrondinformatie voor iedereen die bezig is met jonge kinderen.

Les : tijdschrift voor NT2 en taal in het onderwijs / Stichting Les. Meppel : Boom: 69,50 EUR
Vindplaats Antwerpen:

bl 1 les

Les is een tijdschrift voor docenten NT2 en taal in het onderwijs.
Je vindt er informatie over beleid, didactische tips, besprekingen
van methodieken, materiaal, projecten,... Oorspronkelijk bedoeld
voor volwassenenonderwijs, ondertussen uitgebreid naar
OKAN/ISK (onthaalklas anderstalige nieuwkomers/internationale
schakelklas).
Levende talen magazine / Bureau Levende Talen. - ISSN 1566-2705 Amsterdam : Vereniging van Leraren in Levende Talen: 100,00 EUR (met
tijdschrift)
Opmerking: verschijnt 8 maal per jaar
Vindplaats Antwerpen: ro 1 leve
Dit tijdschrift richt zich tot alle leraren levende talen. U vindt er tips,
materiaalbesprekingen, info over literatuur,...

Levende talen tijdschrift / Vereniging van leraren in levende talen. - ISSN
1566-2713 - Amsterdam : Bureau Levende Talen: 100,00 EUR (mét
magazine)
Vindplaats Antwerpen: ro 1 leve
Dit tijdschrift richt zich tot alle leerkrachten levende talen. U vindt
boekbesprekingen en uitgebreide achtergrondinfo. In het bijhorende
magazine staan meer praktische tips.
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MeerTaal / Prenger, Joanneke. - ISSN 2214-5931 - Assen : Koninklijke
Van Gorcum BV.: 39,95 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 1 meer
MeerTaal is een onafhankelijk tijdschrift over taal in het
basisonderwijs. Het richt zich op taaldidactiek in de breedste zin van
het woord. Alle informatie is direct toepasbaar in de praktijk van de
school, maar wel wetenschappelijk onderbouwd.

MO* : Mondiaal Magazine / Goris, Gie. - ISSN 1379-5619 - Brussel :
Roularta Publishing, currens: 20,00 EUR (jaarabonnement)
Opmerking: verschijnt 4 keer per jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 mo*
MO*magazine brengt reportages, interviews en dossiers over mondiale
thema's als duurzaamheid, internationale politiek, klimaatverandering
en migratie.

De nieuwe leraar : lijfblad voor nieuwsgierige leraren in het primair
onderwijs / ISSN 1380-4731 Meppel : Ten Brink Uitgeverij, currens: 49,00
EUR (jaarabonnement)
Opmerking: 5 nummers per jaargang
Vindplaats Antwerpen:

ro 1 nieu

Nederlands vakblad voor leraren van het lager onderwijs waarin
ervaringen en expertise worden gedeeld en uitgewisseld. Bij het magazine
hoort een online platform.

Onderwijskrant / Betekom : Noël Gybels: 16,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 1 ond
Onderwijskrant brengt beschrijvingen van, en kritische reflecties over
onderwijs en onderwijsvernieuwing. Bepaalde bijdragen zijn
wetenschappelijk gestoffeerd; andere zijn een directe neerslag of
weergave van opvattingen en ervaringen. Onderwijskrant wordt gemaakt
met medewerking van praktijkmensen en van medewerkers uit de
lerarenopleidingen en de pedagogische en wetenschappelijke centra.
Onderwijskrant is een onderwijstijdschrift met redactieleden uit de drie onderwijsnetten.
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OneWorld : magazine voor mondiaal denken en groen doen / Ariëns,
Hans. - Amsterdam : NCDO.
Opmerking: verschijnt 10 keer per jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 onew
Vindplaats Turnhout: WBE 9.1 onew
OneWorld is een magazine over mondiale verbondenheid en
duurzaamheid. In OneWorld Magazine en op de website OneWorld.nl
zie je dat ons leven verbonden is met dat van mensen wereldwijd. En andersom, hoe dat wat
daar gebeurt, ons hier raakt. Hoe zit die wederzijdse beïnvloeding in elkaar? Hoe kunnen we
deze processen positief beïnvloeden? Wat kunnen we zelf doen?
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?



(2019: 10) december 2019: themanummer Hoe zit het met cacao?



(2020: 2) februari 2020: themanummer Hoe zit het met de vulva?



(2020: 5) juni 2020: themanummer Hoe zit het met vervoer?



(2020: 7) september 2020: themanummer Hoe zit het met vegan?



(2020: 10) september 2020: themanummer Hoe zit het met kunstmatige intelligentie?

Praxisbulletin: praktisch maandblad voor basis- en speciaal
onderwijs / van Dingenen, Ad ; Goebert-Sanders, Dineke ;
Rosendaal, Liesbeth ; Verlouw, Judit. - ISSN 1380-2771 Malmberg.
Vindplaats Antwerpen:

ro 6 prax

Praxisbulletin is een praktisch, onafhankelijk vakblad voor basisen buitengewoon onderwijs. Er komen uiteenlopende thema's
in aan bod. Aan het eind van elk nummer vind je het lied van de
maand. Op de website van het tijdschrift vind je de
bijbehorende muziek en lessuggesties. Ook bevat elk nummer
de rubriek dadadenken, een methode waarbij kinderen zelf leren denken door creativiteit,
mindfulness en filosofie te combineren. Tenslotte vind je in elk tijdschrift een bespreking van
een topstuk uit het Rijksmuseum met lesideeën.
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Samenspel : vaktijdschrift voor leerkrachten niet-confessionele
zedenleer van het lager onderwijs / Konings, Martine. - Izegem :
Samenspel NCZ vzw, currens.
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.1 same
Het tijdschrift Samenspel bestaat uit een vakdidactisch deel waarin de
leerkracht uitgewerkte lesjes en lesstructuren vindt, en een educatief
deel met allerlei specifieke informatie i.v.m. vakdidactisch en
pedagogisch materiaal.

School- en klaspraktijk / Boonen, Roger. - Antwerpen : Garant: 32,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 1 scho
School- en klaspraktijk is een pedagogisch-didactisch tijdschrift. Het biedt
leerkrachten, directies en begeleiders lager onderwijs een handreiking bij
de dagelijkse onderwijsleerpraktijk d.m.v. brede achtergrondinformatie,
lesschetsen en leermaterialen. Ook voor studenten van de
lerarenopleiding is het interessant leesvoer. Daarnaast biedt het tijdschrift
ruime
aandacht
aan
een
brede
onderwijsvisie,
aan
onderwijsvernieuwingen en -verbeteringen die vanuit overheid, begeleidingsdiensten,
navormingscentra enz. worden aangeboden.

Start!-krant. De begrijpelijkste krant van Nederland / Amsterdam :
Eenvoudig communiceren: 32,50 EUR (jaarlijks, incl. krant en lesbrief)
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 start
De Start!-krant verschijnt maandelijks. Ze wordt geschreven voor mensen
die moeite hebben met lezen en onderscheidt zich door een overzichtelijke,
duidelijke en herkenbare vormgeving en stijl. Alle informatie in de krant
wordt stap voor stap uitgelegd en geïllustreerd. het taalgebruik is
eenvoudig maar niet kinderachtig, de zinnen zijn kort en moeilijke woorden
worden zoveel mogelijk vermeden of verklaard in een woordenlijst. In de krant staat het
belangrijkste nieuws uit binnen (Nederland) en buitenland, algemene informatie en leuke
weetjes en praktische verhalen met tips en uitleg. Naast taalbegrip zijn de maatschappelijk
culturele oriëntatie en de nieuwsfeiten belangrijke inhoudelijke aanbevelingen voor de lezers
van de krant. Elke editie van de Start!-krant wordt aangevuld met een gratis lesbrief.
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Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs / SLO. - ISSN 18794548 - Enschede : SLO. - 2 nummers per jaar
Vindplaats Antwerpen: ro 1 tijd
Het Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs is bestemd voor
opleiders van lerarenopleidingen basisonderwijs en taalspecialisten die als
adviseur werkzaam zijn in het basisonderwijs; het wil de samenwerking
binnen deze groep bevorderen. Het tijdschrift is kosteloos voor alle
opleiders Nederlands van het primair onderwijs en onderwijsadviseurs van
schoolbegeleidingsdiensten. Het tijdschrift kan ook in Pdf-formaat gedownload worden van de
website
Tijdschrift voor Remedial Teaching / Landelijke Beroepsvereniging
Remedial Teachers. - Bunnik: Landelijke Beroepsvereniging Remedial
Teachers, 2017.: 61,50 EUR
Doelgroep: Volwassenen
Vindplaats Antwerpen: WEL
TvRT biedt actuele en praktische informatie op het gebied van remedial
teaching. Aan bod komen onderwerpen als diagnostiek en behandeling
van lees-, spelling-, reken- en motorische problemen, het gebruik en de
bruikbaarheid van (remediërende) methodes, de bruikbaarheid van
educatieve software en de organisatie van de remedial teaching in het basis- en secundair
onderwijs. Tevens is er aandacht voor recensies op het gebied van nieuw op de markt
geïntroduceerde boeken, methodes, spellen etc. en het verenigingskatern met bestuurlijke
informatie over de vereniging met haar activiteiten.

VluchtelingenWerk Magazine / ISSN 1389-0875 Amsterdam :
Vluchtelingenwerk Nederland: 24,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: ge 15 vluc
VluchtelingenWerk Magazine is een driemaandelijkse uitgave van de
Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Het belicht achtergronden van
het vluchtelingenbeleid in Nederland. Vluchtelingenwerk Nederland
komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het
uitbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.
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Wablieft : de duidelijkste krant / Wablieft. - ISSN 0778-5496 - Mechelen :
VOCVO: 28,00 EUR
Opmerking: wekelijks
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 wabl
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 wabl
Het nieuws in eenvoudige taal, dat brengt de Wablieft-krant elke
woensdag opnieuw, al 25 jaar lang. Wablieft bevat duidelijke artikels over
het nieuws uit binnen- en buitenland. De lezers worden ook getrakteerd op leuke weetjes, een
pittige blog, een kruiswoordraadsel en nog veel meer.

Wablieft Start / Wablieft. - Mechelen : Wablieft. - 20 p.: 26,00 EUR
(jaarabo:2-wekelijks, behalve tijdens schoolvakanties)
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 star
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 star
Wablieft-Start brengt korter en eenvoudiger nieuws dan Wablieft. De
Wablieft Start verschijnt om de twee weken en bevat een twintigtal
eenvoudige teksten. Dat zijn vereenvoudigde versies van Wablieft-artikels.
Er staat ook een woordzoeker en foto-titel-onderschrift-oefening in. Geschikt om zelf te lezen
of om in de klas mee aan de slag te gaan.

Weliswaar : welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen / Vlaamse
Overheid. - ISSN 1371-9092 - Brussel : Vlaamse Overheid.
Vindplaats Antwerpen: ge 06.1 weli
Het vakblad Weliswaar richt zich tot iedereen die actief bij het
welzijnswerk en de gezondheidssector betrokken is. Weliswaar bericht
over beleid en wetenschap, maar in de eerste plaats over het harde werk
in de zachte sector zelf. Diverse deelsectoren van de welzijns- en
gezondheidssector worden daarbij onder de loep gelegd: OCMW, ouderenzorg, jeugdhulp,
kinderopvang, personen met een handicap, etnische minderheden, gelijke kansen, armoede,
opbouwwerk, ... In elke editie wordt in een dossier een thema belicht dat diverse segmenten
van de sector doorkruist, zoals vrijwilligerswerk, informatisering, technologie, Europa, sociale
economie, beeldvorming van het zorgberoep, cliënt in/van de zorg, leven (z)onder dak.

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas

47

Zemzem : tijdschrift over het Midden Oosten, Noord-Afrika en islam / ISSN
1574-6577 ; ISBN13 978-94-91921-04-9 Amsterdam : Zemzem: 30,00
EUR
Vindplaats Antwerpen: ge 08.1 zemz
ZemZem verschijnt drie maal per jaar en streeft er naar informatie, visies
en meningen over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de islam te
publiceren die niet in de doorsnee media te vinden zijn. Daarnaast biedt
ZemZem Nederlandstalige onderzoekers een platform om hun lopende of
recent afgeronde onderzoek te presenteren. Op die manier wil ZemZem een inhoudelijke
bijdrage leveren aan zowel het maatschappelijk als het wetenschappelijk debat in Nederland
en Vlaanderen.

Documentatiecentrum Atlas Antwerpen
Carnotstraat 110
2060 Antwerpen
03 203 57 50
docatlas@provincieantwerpen.be
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