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Attitude
Zo hoort het / van den Berg, Charlotte. - Amsterdam: Eenvoudig
communiceren, 2016. - 31 p.. - (Mijn leven : zelf denken, zelf doen). - ISBN:
9789086962624: 15,00 EUR
Doelgroep: 15+
Vindplaats Antwerpen: pa 8.5 mijn | Vindplaats Turnhout: pa 8.5 mijn
Dit boek maakt deel uit van de serie 'Mijn leven, zelf denken, zelf doen', een
serie boeken over zelfredzaamheid geschreven in makkelijke taal. De serie
biedt jongeren handvatten voor het dagelijks leven en is zo een opstap naar
zelfstandigheid. Dit boek gaat over een goede indruk maken. Je leest hoe je je gedraagt op een
verjaardag, op een bruiloft en op een begrafenis. In de bus en in de rij bij een winkel. Het boek
gaat over jezelf voorstellen, bellen en afspraken maken. Je leert ook hoe je kunt reageren als
iemand onaardig tegen je doet. Na het lezen voel je je zekerder over jezelf. Want zelfs in een
moeilijke of spannende situatie weet je: zo hoort het!
Colorcards. Problem Solving = Probleemoplossing / Harrison, Vanessa. Oxford: Winslow Press, 1998., bevat: 48 fotokaarten, handleiding. (Colorcards). - ISBN: 0-86388-201-3
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 colo
Deze set bevat prenten van 16 alledaagse problemen en twee mogelijke
manieren om die problemen op te lossen.
Colorcards. Social Behaviour = Sociaal gedrag / [s.n.]. - Milton Keynes:
Speechmark, 2002. - 44 kaarten, handleiding. - (Colorcards). - ISBN: 978-1-09697699-8
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 colo | Vindplaats Turnhout: TAAL 5.2 colo
Deze kaarten helpen de studenten met sociale vaardigheden. Sommige kaarten
illustreren een effectief gebruik van sociale vaardigheden, terwijl andere een gebrek aan sociale
vaardigheden tonen.
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Colorcards : consequences discussion cards / Whates, Hilary. Milton Keynes: Speechmark Publishing Ltd., 2013. - handleiding (7
p.), 36 fotokaarten. - (Colorcards). - ISBN: 978-1-909301-02-3
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 cons
Deze set fotokaarten kan gebruikt worden als hulpmiddel voor
gesprekken over gedrag. Er zijn twee categorieën. Sommige kaarten
tonen een actie en het mogelijke gevolg van deze actie (bv. spieken en een nul krijgen). Deze
kaarten kunnen ook elk afzonderlijk gebruikt worden om te praten over de getoonde actie of
situatie. Er zijn ook kaarten die op zichzelf staande onderwerpen tonen waarover kan gepraat
worden, zoals bv. vandalisme, persoonlijke hygiëne, depressie, delen...

Schoonmaakgids communicatie en attitude /Jaminé, Antoon ; Van
Bael,Steve. - Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques ; VDAB. Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques, 2014. - 23 p., ill.
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.4 scho | Vindplaats Turnhout: TAAL
4.8.4 scho
De schoonmaakgidsen behandelen alle basisthema's van het beroep
van een huishoudhulp. Zij kunnen dan ook dienen als ondersteuning bij een opleiding,
naslagwerk of zelfs bij campagnes vanuit uw bedrijf rond bepaalde thema's. Deze gids gaat over
werkorganisatie.

StruX : Arbeidsvaardigheden /Ubbink, Jacobien. - ISBN13 9789037213379 Eerste druk/zevende oplage - Meppel : Edu'Actief b.v., (2014). - 108 p.
Vindplaats Antwerpen
: WEL 3.5.7 arbe
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. Dit leer-werkboek is onderdeel van de
leerlijn 'Ik, leren en werken' over arbeidsvaardigheden, loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB), stage en oriëntatie op arbeid. In dit leer-werkboek gaat het over
basisvaardigheden die nodig zijn tijdens het werk en op stage zoals samenwerken, plannen,
werken volgens instructie en omgaan met kritiek.

Werk vaktaal
Het Rode Boek: docentenhandleiding / Nuwenhoud, Annemarie. - [S.l.]: Annemarie
Nuwenhoud, 2019. - 19 p.
Doelgroep: 15+
URL: https://annemarienuwenhoud.nl/het-rode-boek/
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.11 rode | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.11 rode
Het Rode Boek is een portfolio voor analfabete NT2-cursisten die nog weinig Nederlands
spreken en weinig schoolse vaardigheden hebben. Het is een stevig schetsboek, dat de cursisten
zelf vullen met tekeningen, plaatjes en fotos van alles wat belangrijk voor hen is. Het is niet
alleen een ontwikkelingsportfolio maar ook een onderwijsportfolio. Je kunt het Rode Boek als
lesmateriaal op maat gebruiken voor spreekvaardigheid en empowerment. De aanpak met het
Rode Boek is gratis en voor iedereen toegankelijk. Alles wat je nodig hebt is input van je
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cursisten, inzicht in de aanpak en lege schetsboeken. Korte handleiding op vraag beschikbaar.
Workshops volgen rond de methodiek kan bij de auteur.

Traject naar werk analfabete anderstaligen / Maton, Els; Aerts, Bert. Antwerpen: Stad Antwerpen, 2010. - 98 p.
Vindplaats Antwerpen: bl 5 traj
Dit draaiboek geeft een aantal tips en stappenplannen om organisaties te
ondersteunen bij de eerste stappen naar geïntegreerde trajecten voor
laaggeletterde anderstaligen.

Biografie: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? / Groot, Emmy; van der
Wees; van der Horst, Ilse. - Utrecht: Het begint met taal, 2017. - 40 p.
Doelgroep: Volwassenen
URL: https://www.spectrumelan.nl/publicaties/naar-een-grotere-wereld
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 biog | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3
biog
Dit werkboek geeft aanknopingspunten voor een kennismakingsgesprek. Met
het werkboek leer je een anderstalige beter kennen. Ook geeft het je een idee
van wat hij of zij al kan qua opleiding, werk en Nederlandse taal. Tot slot bespreken jullie de
leerdoelen van de anderstalige. Wat wil hij of zij graag doen? Wat wil hij of zij graag leren? Door
deze en andere vragen te stellen versterkt het zelfbewustzijn van de anderstalige. Tegelijkertijd
oefenen jullie de Nederlandse taal. De biografie is ontwikkeld door Stichting Amsterdams
Buurvrouwen Contact (ABC) en Het Begint met Taal. Het ABC heeft jarenlange ervaring met het
organiseren van taalcoaching aan huis voor kwetsbare vrouwen. Dit werkboek is geschikt voor:
Een-op-een taalcoaching; Anderstaligen met taalniveau A0-A2; Een-op-een SamenSpraak. Ook
voor taalcoaching in groepen en taalcafés kun je oefeningen en onderwerpen uit het boek halen
die relevant zijn. Met analfabeten kun je veel van de oefeningen mondeling doen. Haal de
oefeningen uit het boek die je goed kunt gebruiken én leuk vindt! Om verder te werken aan
empowerment kan je ook eens een kijkje nemen op:

De marktkramers : een informatief spel om de spreekdurf bij
cursisten NT2 te vergroten / [s.n.]. - Leuven: Centrum Informatieve
Spelen vzw, 2015. –
Doelgroep: 15+
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 mark
Een groepsspel dat de spreekdurf van cursisten NT2 wil vergroten. Het
eerste spel is een simulatiespel dat de spreekangst van de spelers bespreekbaar wil maken. Er
wordt een rommelmarkt georganiseerd waar gebarentaal wordt gesproken. Het tweede spel is
opgebouwd rond een grote 'rommelmarktbingo' en stelt het werken aan spreekdurf centraal.
Doel van het spel is om de spelers te laten nadenken over hun spreekangst en de durf om ook
buiten de les Nederlands te spreken te vergroten.
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Spreektaal : Werk / Baalman, Martijn; Olijhoek, Vita ; van der Voort, Carola.
- Utrecht: ncb, 2013. - 45 p.. - (Spreektaal). - ISBN: 978-90-5517-155-2
Doelgroep: Volwassenen
URL: http://www.hetbegintmettaal.nl/spreektaal/
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 spre | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3
spre
Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau 0 to
A1+) wil ondersteunen bij het beter leren spreken van het Nederlands. Het is
laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. Deze module gaat over werk: werk
zoeken, collega's, vrijwilligerswerk, beroepen.

Lees en schrijf! Taal op je werk Deel 2 / Bohnenn, Ella; et al.. - Rotterdam:
Expertisecentrum ETV.nl, 2008. - werkboek (170 p.), 2 dvd's, met: 2 dvd's,
werkboek
Doelgroep: Volwassenen
URL: http://www.leesenschrijf.nl
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.2 lees
'Lees en Schrijf!' is een laagdrempelige en effectieve manier voor
laaggeletterde volwassenen in Nederland om te leren omgaan met
alledaagse schrijf- en leestaken. 'Lees en Schrijf!' is geen lesmethode.
Potentiele cursisten worden gestimuleerd en gemotiveerd. De televisieserie bestaat uit twaalf
afleveringen van 25 minuten en behandelt alledaagse situaties in de werkomgeving waarbij
geletterdheid belangrijk is. In elke aflevering is een ex-laaggeletterde aan het woord die zijn
persoonlijke verhaal vertelt, wat hij gedaan heeft om de basis taalvaardigheden te vergroten en
welke impact dat gehad heeft op zijn leven. In elke aflevering geeft een tv-docente op een
informele en makkelijk te begrijpen manier spel-, schrijf-, en leestips. In het werkboek kunnen
kijkers verder oefenen met de lees- en schrijftips uit de televisieserie. De hoofdstukken sluiten
aan bij de afleveringen, maar de oefeningen kunnen ook los worden gemaakt. Op de website
www.leesenschrijf.nl staan bij elk hoofdstuk extra oefeningen. Verder staat op de website meer
informatie en kunnen de afleveringen bekeken worden.

Beroepenkaarten: Sector Techniek Sector Zorg & welzijn Sector Handel
& dienstverlening / KleurRijker. - [S.l.]: KleurRijker, 2020. - 3 x 20 kaarten, 2
overzichtskaarten:
Doelgroep: 11+
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 bero | Vindplaats Turnhout: TAAL 5.2 bero
De set bestaat uit 20 beroepenkaarten per sector (Techniek, Zorg en welzijn,
Handel en dienstverlening). De kaarten kunnen ingezet worden in NT2trajecten en in loopbaantrajecten. Ze zijn een instrument om: inzicht te krijgen
in het beroepenveld; te werken aan taalvaardigheden; te werken aan
woordenschat. Op de online ondersteuningspagina van kleurrijker staat gedetailleerde uitleg
over hoe je dit spel kunt gebruiken als docent.

Rekenmateriaal voor analfabete migrantenvrouwen. Educatief werken met
laaggeschoolde volwassenen in de basiseducatie / Cingoz, Nesrin. - Hasselt: Open School,
2001. - veelv. gepag
Doelgroep: Volwassenen
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.3 reke
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Met deze scriptie wil de auteur werkbladen rekenen aanbieden die in groepen rekenen voor
niet-gealfabetiseerde allochtonenen gebruikt kunnen worden. In het theoriegedeelte situeert zij
de rekenproblemen bij rekenonderwijs aan allochtonen door de verschillen tussen het rekenen
in hun cultuur en in onze maatschappij uit te diepen. In het praktijkgedeelte worden de
doelstellingen, didactische inzichten en de opbouw van de lessen weergegeven. Het
ekenmateriaal zelf bevat volgende thema's: geldrekenen, tellen en getallen, bewerkingen, de tijd
en meten en maten.

Werken in de schoonmaak. / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2009. - 27 p. (stagegids) , 5 p.
(lesbrief). - (Werken In-stagegidsen). - ISBN: 978-90-8696-092-7
Doelgroep: 15+
URL: http://www.eenvoudigcommuniceren.nl
Vindplaats Antwerpen: pa 8.7 werk | Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.7 werk
Deze stagegids voor het Praktijkonderwijs legt uit wat een leerling zoal moet
kunnen als hij of zij in de schoonmaak wil werken. Poetsdiva Marja
Middeldorp van het tv-programma Hoe schoon is jouw huis? vertelt waarom zij in de
schoonmaak werkt en geeft handige tips. Ook bevat deze gids interviews met leerlingen die al
stage hebben gelopen in de schoonmaak, een verklarende woordenlijst en een kennisquiz.

Werken in de techniek : stagegids voor het praktijkonderwijs / van der
Brugh, Anouk. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2012. - 27 p.. (Werken In-stagegidsen). - ISBN: 978-90-8696-131-3:
Doelgroep: 15+
URL: http://www.eenvoudigcommuniceren.nl
Vindplaats Antwerpen: pa 8.7 werk ; WEL 3.5.7 werk | Vindplaats Turnhout:
WEL 3.5.7 werk
Welke beroepen heb je allemaal in de techniek? En hoe belangrijk is
veiligheid op de werkplek? De stagegids Werken in de Techniek geeft antwoord op deze vragen.
Dit is het negende deel in de serie stagegidsen voor het praktijkonderwijs. In Werken in de
Techniek lees je over de stage van Ryan bij een luchttechniek bedrijf. En over de stage van Firat
die fietsen repareert. Tenslotte komt Vincent aan het woord. Hij vertelt over zijn stage bij de
Kwik-Fit. Daarnaast lees je ook een mooi interview met de bekende autocoureur Mike
Verschuur. Hij vertelt hoe belangrijk monteurs zijn voor hem. Hij heeft zelf een team van 4
monteurs, die ervoor zorgen dat zijn hele auto prima in orde is. Verder vind je een
ondersteunende woordenlijst en informatie en tips over werken in de techniek. De stagegids is
helder vormgegeven met functionele foto's en illustraties.

Werken in de winkel. / van den Broek, Ad. - Amsterdam: Eenvoudig
Communiceren, 2006. - 27 p. (stagegids) , 6 p. (lesbrief). - (Werken Instagegidsen)
Doelgroep: 15+
URL: http://www.eenvoudigcommuniceren.nl
Vindplaats Antwerpen: pa 8.7 werk ; WEL 3.5.7 werk | Vindplaats Turnhout:
WEL 3.5.7 werk
Deze gids geeft de leerlingen inzicht en tips over stages in diverse winkels.
Drie leerlingen worden geïnterviewd op hun stageplek in onder meer een
supermarkt en een kledingwinkel. Verder verschaft de gids een ondersteunende woordenlijst en
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informatie en tips over het omgaan met klanten en zaken als bedrijfskleding, uiterlijke
verzorging en presentatie. Tot slot een interview met Mary Borsato, de moeder van Marco
Borsato, over haar succesvolle winkel met bruidskleding in Alkmaar. De stagegids is helder
vormgegeven met functionele foto's en illustraties. In de lesbrief staan tips, ideeën, opdrachten
en suggesties om de stagegids 'Werken in de winkel' in de klas te behandelen.

Werken in het magazijn. / Sluijter, Maaike. - Amsterdam: Eenvoudig
Communiceren, 2009. - 27 p. (stagegids) , 5 p. (lesbrief). - (Werken Instagegidsen). - ISBN: 978-90-8696-080-4: 8,50 euro
Doelgroep: 15+
URL: http://www.eenvoudigcommuniceren.nl
Vindplaats Antwerpen: pa 8.7 werk ; WEL 3.5.7 werk | Vindplaats Turnhout:
WEL 3.5.7 werk
Werken in het magazijn gaat over de verschillende soorten magazijnen waar
je zou kunnen werken. Bijvoorbeeld het magazijn van een kledingwinkel of
van een supermarkt. Welke taken heb je in een magazijn? En wat moet je kunnen? Deze gids
helpt leerlingen in het praktijkonderwijs bij het kiezen van een stage. De interviews met
leerlingen die al stage hebben gelopen, zijn heel leerzaam. Evenals het interview met iemand die
al jaren in het magazijn werkt. Verder bevat de stagegids handige tips, een leuke kennisquiz en
een handige verklarende woordenlijst.

Werken in de bouw. / Van de Broek, A.. - Amsterdam: Eenvoudig
Communiceren, 2006. - 27 p. (stagegids) , 5 p. (lesbrief). - (Werken Instagegidsen)
Doelgroep: 15+
URL: http://www.eenvoudigcommuniceren.nl
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.7 werk | Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.7
werk
Welke beroepen heb je allemaal in de bouw? En hoe belangrijk is veiligheid
op de werkplek? De nieuwste stagegids Werken in de Bouw geeft antwoord op deze vragen. Ook
bevat de gids interviews met drie leerlingen die stage lopen in de bouw en een interview met tvpresentator Dennis Mulder. Hij is sinds 2000 presentator en timmerman in het RTL5programma Woon en Klusmagazine. Verder staat er een ondersteunende woordenlijst en
informatie en tips over werken in de bouw. Werken in de Bouw is helder vormgegeven met
functionele foto's en illustraties. In de lesbrief staan tips, ideeën, opdrachten en suggesties om de
stagegids 'Werken in de keuken' in de klas te behandelen.

Werken in de uiterlijke verzorging : stagegids voor het praktijkonderwijs
/ van Helsdingen, Linda. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2013. - 27 p..
- (Werken In-stagegidsen). - ISBN: 978-90-8696-165-8
Doelgroep: 15+
URL: http://www.eenvoudigcommuniceren.nl
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.7 werk | Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.7 werk
Deze stagegids voor het Praktijkonderwijs legt uit wat een leerling zoal moet
kunnen als hij of zij in de uiterlijke verzorging wil werken. De gids bevat
interviews met leerlingen die al stage hebben gelopen in de sector en een interview met een
ervaren kapster. Het bevat ook een verklarende woordenlijst en een kennisquiz.

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas

7

WerkPortfolio / Schwank , Peter. - Diemen:
Schwank & Van Duijvenbode, 2017. - veelv.
gep.. - (Werkportfolio PRO)
Doelgroep: Volwassenen 15-16 jaar 17-18 jaar
URL: http://www.werkportfolio.nl
Vindplaats Antwerpen:
Werkportfolio is een Nederlandse
competentiegerichte methode bedoeld voor
leerlingen in het beroepsonderwijs. Deze
bundel bevat een aantal voorbeelden uit de
collectie: zelfstandig koken, professionele
keukentechnieken, PRO schoonmaak, Hometech, ...Alle vakgerichte handelingen worden in duidelijke visuele stappenplannen (foto’s)
gedemonstreerd.
WerkPortfolio Groen 1 : stap voor stap zelfstandig in de groenvoorziening werken
WerkPortfolio HAN-1 keuken. Professionele keukentechnieken
WerkPortfolio PRO bediening. Professionele restauranttechnieken
WerkPortfolio PRO winkel : werken in de detailhandel, stap voor stap /

alfadeur / Alfa-college. - Groningen: Alfa-college, [s.a.].
Doelgroep: Volwassenen
URL: http://www.alfadeur.nl/
De website alfadeur verzamelt oefenmateriaal Nederlands en
maatschappijoriëntatie voor analfabete leerders. Je vindt er
oefeningen over Nederlands, inburgering, het Nederlandse
staatsexamen, computervaardigheden, rekenen, openbaar vervoer, Nederland, vrije tijd en
Europa. Via het kennisplatform bieden ze extra informatie voor leerkrachten: de handleiding bij
Woord voor Woord, documenten over de ketenaanpak (een aanpak gericht vanuit de wijk met
de inzet van vrijwilligers, deelnemers en de lokale organisaties) en kant-en-klaar-materiaal voor
buitenschoolse opdrachten.

Beeldmateriaal
Colorcards : feelings / [s.n.]. - Milton Keynes: Speechmark Publishing,
2009. - 48 fotokaarten, handleiding. - (Colorcards): 49,50 euro
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 colo
48 grote fotokaarten laten kinderen en volwassenen zien met een
duidelijke weergave van uiteenlopende gevoelens. Sommige kaarten
laten 1 enkele persoon zien, op andere wordt de interactie tussen 2 of meer personen getoond.
Soms zijn de emoties positief, negatief of gemengd.
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Pictogenda compleet 2007 / Tittse-Linsen, Martina. - Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2006.
- veelv. gepag., met: gebruikswijzer, stickervellen. - ISBN: 90-313-4841-4: 26,30 euro
Doelgroep: 7+
Vindplaats Antwerpen: pa 8.5 pict
De Pictogenda is een agenda voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of praten.
De tekst is vervangen door pictogrammen: de zondag is bijvoorbeeld een zonnetje, december
een kerstboom en de tijden zijn vervangen door lege klokken waarop je zelf de wijzers kunt
tekenen. Achterin de agenda zijn bovendien meer dan 240 stickerpictogrammen opgenomen die
je zelf in je agenda kunt plakken. De pictogrammen zijn ingedeeld in 12 verschillende
categorieën, zoals school, sporten en vrijetijdsbesteding. Ieder jaar komen er nieuwe
pictogrammen bij.

Beroepenkaarten / Boff, Tessa. - Amsterdam: Boom, 2018.,
bevat: 140 kaartjes + 4 overzichtskaartjes + 1 kaartje hl.. ISBN: 9789024407606
Doelgroep: 17+
Vindplaats Antwerpen: pa 8.7 bero ; TAAL 5.2 bero
Voor anderstaligen is het niet altijd duidelijk hoe het
werkveld er in Nederland uitziet. Welke beroepen zijn er?
Welke sectoren zijn er? Met de beroepenkaarten heeft u een
instrument om hier inzage in te geven. De kaarten kunnen
worden ingezet bij loopbaantrajecten, of gewoon, bij de opbouw van woordenschat.

Elkaar begrijpen helpt : hulpmiddel voor interculturele communicatie
bij zorg en dienstverlening / Ruys, Els; Bosker, Louisa. - Woerden: NIGZ,
2008. - handleiding (14 p.), folder (2 p.), 5 brochures (elk 50 p.): 16,00 EUR
Doelgroep: Volwassenen
Vindplaats Antwerpen: pa 8.9.1 elka
'Elkaar begrijpen helpt' zijn vijf handzame communicatieboekjes in het
Arabisch, Chinees, Hindoestaans (Surinaams), Spaans en Turks ter
ondersteuning van de communicatie tussen hulpverleners en allochtone
cliënten in verpleeghuizen, woonzorgcentra en thuiszorg. De boekjes bestaan
uit woordenlijsten en pictogrammen van begrippen en situaties die belangrijk zijn in de zorg
rondom anderstaligen. In de boekjes is een selectie gemaakt van de meest voorkomende
woorden en eenvoudige zinnetjes die gebruikt worden bij de verzorging in verschillende
situaties. De situaties zijn zowel in het Nederlands als in de vreemde taal benoemd. Van de
vreemde taal is fonetisch aangegeven hoe deze moet worden uitgesproken. Het boekje is
ingedeeld in verschillende hoofdstukken: Algemeen, Eten en drinken, Persoonlijke verzorging,
Therapieën, Dokter/medicijnen, Schoonmaken, Dagen/feestdagen en Telwoorden.
Vrije Tijd. Pocket Colorcards for Adults / [s.n.]. - Oxon: Speechmark
Publishing Ltd., 2006., bevat: 9 handleidingskaarten, 38 fotokaarten
Doelgroep: Volwassenen
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 colo
Fotokaarten voor volwassenen. Onderwerpen: activiteiten binnen en buiten,
sport, kunst en handwerk, ontspanning.
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Picto ANT2. Nederlands spreken voor anderstalige analfabeten /
Borgesius, Merel; Brinks, Jenette; Jaquet, Maartje ; et al.. - Amsterdam:
Harcourt Test Publishers, 2007. - 59 p. (handleiding) , 9 p. (12 pictoboekjes):
95,00 (handl. + werkboekjes) euro
Doelgroep: Volwassenen 15-16 jaar 17-18 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.2 pict ; TAAL 4.5.2 pict
PICTO ANT2 is een methode om volwassen analfabete anderstaligen
ondersteuning te bieden bij het leren spreken in correcte eenvoudige zinnen.
Op een gestructureerde wijze worden zinstructuren mondeling ingeslepen aan de hand van
illustraties. Daarnaast is PICTO ANT2 ondersteunend bij de gangbare lees- en schrijfmethodes,
omdat onder andere gewerkt wordt aan het opbouwen van een woordenschat, het ontwikkelen
van lees- en schrijfrichting en het leren omgaan met een boek. PICTO ANT2 bestaat uit een
docentenhandleiding en twaalf Pictoboekjes. Elk Pictoboekje bestaat uit acht bladzijden met
picto's en een negende bladzijde met de uitgeschreven tekst. De pictoboekjes lopen op in
moeilijkheidsgraad. Gaandeweg worden de zinnen langer en worden grammaticale aspecten
geïntroduceerd. De thema's zijn vervat in miniverhaaltjes en sluiten aan bij de leefwereld van
volwassenen. Thema's die aan de orde komen zijn onder andere: boodschappen, huishoudelijk
werk, school, vakantie, de dokter, de tandarts en het weer.

Talas / Ouweland, Ron. - Tilburg: Cubiss, 2019. - 1 handleiding, 20
spelborden, 20 formulieren, 1 glazen potje met 6 pionhouders, 6
vierkante pionnen in karton, 36 6-hoekige schijven, 1 markeerstift
Doelgroep: Volwassenen
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.1 tala
Talas is een spel ontwikkeld voor Nederlandse Taalhuizen om inzicht
te krijgen in de wereld van een deelnemer van het Taalhuis en om het
taaltraject te evalueren. Taalhuizen in Nederland helpen taalleerders (NT1 en NT2) met het
verder ontwikkelen van hun basisvaardigheden. Met dit spel krijgt de taalvrijwilliger een beeld
van de wereld van de taalleerder. Het is een spel waarmee je de verhalen ophaalt van de mensen
die in een Taalhuis komen. Om een volledig beeld te krijgen wordt het spel aan het begin en aan
het eind van een taaltraject gespeeld. Zo komt de verandering of groei in iemands leven goed in
beeld. De speelduur bedraagt 15 tot 20 minuten. Het spel brengt naast inzicht in iemands wereld
ook leermomenten en plezier voor de taalleerders.

Nederlands in beeld kwartetspel / [s.n.]. - Amsterdam: Boom, 2013. - 80
kaarten, spelregels (1p.). - ISBN: 978-94-6105-632-0
Doelgroep: Volwassenen
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 nede | Vindplaats Turnhout: TAAL 5.3 nede
Nederlands in beeld is bedoeld voor anderstaligen met alleen basisschool of
analfabeten die net gealfabetiseerd zijn. Dit kwartet wil de communicatie
bevorderen, zorgen voor consolidatie van woorden en begrippen met gebruik
van lidwoorden,...
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Groot Op weg kwartetspel / Van der Toorn-Schutte, Jenny. - Amsterdam:
Boom, 2008., bevat: 80 kaarten, spelregels. - ISBN: 978-90-8506-587-6:
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 opwe | Vindplaats Turnhout: TAAL 5.4 opwe
Het Groot Op weg kwartetspel is bedoeld voor anderstaligen van alle niveaus,
van analfabeten, laag- als hoogopgeleide beginners, die zich voorbereiden op
de Toets Gesproken Nederlands maar kan daarnaast ook worden gebruikt ter
verlevendiging van de lessen Nederlands. Het spel helpt de cursist bij het
oefenen van zijn uitspraak, het verkrijgen van een basiswoordenschat, het
oefenen met lidwoorden en is een uitstekende luister- en geheugentraining. Het spel is ook zeer
geschikt voor analfabeten; de onderwerpen worden met foto's verduidelijkt. Met dit spel leren
de cursisten woorden die ze in het dagelijkse leven tegenkomen, zoals het gezin, de groente, de
keuken, de kleding, de natuur en het verkeer.
Beslissingen / [s.n.]. - Milton Keynes: Speechmark Publishing, 2009.,
bevat: 30 kaarten, handleiding, cd-rom met werkbladen. (Colorcards). - ISBN: 5035011100765
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 besl
30 grote fotokaarten tonen onverwachte, onwelkome of uitdagende
situaties. Een aantal situaties zijn herkenbaar, een aantal andere
confronteren met nieuwe te overwinnen moeilijkheden. Geschikt voor gebruik tijdens
groepsgesprekken, rollenspelen en socio-emotionele leeractiviteiten waarbij keuze- en
besluitvaardigheden worden ingeoefend. De kaarten werden ingedeeld in vier categorieën
(veiligheid bewaren, uitdagingen aangaan, morele dilemma's, verleidingen weerstaan), maar
kunnen in om het even welke volgorde worden gebruikt al naargelang de doelstelling.

Cultures, beliefs & customs : colorcards / [s.n.]. - Milton Keynes:
Speechmark, 2011. - handleiding (23p.), cd-rom, 36 fotokaarten (148
x 210mm = A5-formaat). - (Colorcards). - ISBN: 978-0-86388-804-5
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 cult
Op deze fotokaarten worden culturen, religies en gewoonten
voorgesteld. De 36 foto's zijn ingedeeld in groepen: ceremonies,
religieuze plaatsen en gebouwen, heilige schriften/iconen/symbolen, tradities eten/licht/elementen. Zo zijn er onder meer foto's van een moskee, de Torah, in de Ganges
badende hindoe-pelgrims, een shinto-ceremonie ... De Engelstalige handleiding geeft uitleg bij
elke foto.
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