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ZOMERNIEUWSBRIEF ONDERWIJSBIBLIOTHEEK
OPEN: week van 03/07 en 10/07
OPEN: vanaf 14/08, (uitgezonderd 15/08)
Van dinsdag t.e.m donderdag telkens tussen 10u-17u

IN DE KIJKER
Aagje ontdekt

Kleuteronderwijs
WEREL Aagje

Averbode

Natuur & Techniek voor de jongste kleuters
Ontdek samen met klaspop Aagje de wondere wereld van natuur
en techniek. De kleuters kijken, luisteren, voelen, verzamelen,
kortom: ontdekken! Breng de natuur mee naar de klas en geniet
van de kinderen die nieuwsgierig op ontdekking gaan.

TAAL EN MEERTALIGHEID
Lager onderwijs
NEDER Taal

Taalkanjers Zorg Plantyn
Schoolzorgmappen ‘Taalmonsters’
Dit materiaal wordt ingezet voor leerlingen die een individueel
aangepast traject nodig hebben én voor leerlingen met specifieke
onderwijsnoden. De bedoeling is dat de leerlingen binnen de
vertrouwde klasgroep mee werken. De eerste 6 mappen zijn
beschikbaar, de resterende mappen worden in de loop van het
kalenderjaar geleverd.

Beestig: Taalbeestjes, Schrijfbeestjes,… Die Keure

Kleuteronderwijs
NEDER Taal

Spelenderwijs taal leren
Via spelletjes oefenen kleuters spelenderwijs hun
taalvaardigheden. Rijmen, woorden samenstellen, woorden met
dezelfde beginklank,...
In het uitleen-pakket van de Onderwijsbibliotheek vind je alle
materiaal om het in je klas al eens uit te testen!
Ook beschikbaar voor rekenen (WISKU Taal)

BREED LEREN
Complimentenspel Onderwijs Maak Je Samen
Door spelenderwijs met complimenten aan de slag te gaan, leren
kinderen complimenten geven en ontvangen. Op een
vriendelijke manier met elkaar omgaan, zorgt voor een positief
leer- en leefklimaat in de klas en op school.

Periscoop: Muzische vorming

Averbode

Lager Onderwijs
SOCIO Comp
(ook bruikbaar in
het secundair
onderwijs)

Lager Onderwijs

Leerlingen kijken door de ‘periscoop’ naar muzische werelden
die hen minder bekend zijn. Zij worden geïnspireerd door de
kunsten en de kunstenwereld om hen heen. De methode
bestaat per leerjaar uit 6 thematische muzische
inspiratiebundels, waarbinnen de muzische domeinen aan bod
komen. Deze bundels staan op zichzelf.
 Uitleenbaar materiaal: Inspiratiebundels en logboeken
voor de kinderen.
 Digitaal beschikbaar via Knooppunt ter plaatse in de
Onderwijsbibliotheek: handleiding voor de leerkracht,
filmpjes, muziek,..

MUZIS Peri

OUDERBETROKKENHEID
Leren met ouders

CPS

Joris Spekle

Achtergrondinfo
458.1 SPEK

Samenwerken met ouders
Nodig de ouders uit om hun eigen kinderen te ondersteunen in
het leren op school, thuis of buiten de schoolmuren. Zo kan je
volgens het boek effectief werken aan leerwinst mét de leerling
en de ouders als gelijkwaardige partner! De ouders worden
gecoacht door de leraar die als facilitator optreedt.

SPEL EN SPELEN
Strippen Zieher
‘Doelgericht touwtje trekken’
Karl-Schubert-Gemeinschaft

Coöperatief spel voor kinderen en professionele teams
Deze 'Touwtjestrekker' is een dynamisch en interactief tekenspel
voor binnen en buiten. Je kan het gebruiken in elk
onderwijsniveau én met het schoolteam! In de bijlage vind je
varianten in de spelregels om dit spel aan te passen aan je
doelgroep.

Secundair
onderwijs
VAKOV
Strip
Ook bruikbaar in
het lager
onderwijs

WERELDBURGERSCHAPS - EN
MILIEUEDUCATIE
Doe de D’eau-pakket: Water

Kleuteronderwijs
VAKOV Doe

Duurzaam omgaan met water
Het pakket bestaat uit drie ‘Doe de Deau’ – dozen waarmee
kleuters van de verschillende leeftijden zelf actie ondernemen
rond duurzaam omgaan met water. Dit pakket bevat heel wat
materiaal om zelf met het thema aan de slag te gaan in de klas:
Het prentenboek ‘Deau’, de knuffel ’Deau’, een uitgebreide
handleiding, het spel 'De Waterput', puzzels en een memoryspel.

Go Goals! Speel en bouw aan de toekomst
Milieueducatie: Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Het "Go Goals" spel is ontworpen voor kinderen van 8-10 jaar.
Het informeert de leerlingen op een aantrekkelijke en leuke
manier over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Als
leerkracht, animator, begeleider kan je de kinderen motiveren om

Lager Onderwijs
VAKOV Gogo

zélf ook hun steentje bij te dragen!

ICT & Media
Reeks ‘Mijn leven’: Het internet en ik
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

Reeks rond zelfredzaamheid: geschreven in toegankelijke
taal
Dit boekje voor leerlingen van het (buitengewoon) secundair
onderwijs staat vol tips over veilig internetten, wachtwoorden,
webwinkels, internetverslaving,…
Andere titels uit deze reeks beschikbaar in de Onderwijsbib:
-‘Mijn Leven’: Ik leef gezond!

Secundair
onderwijs
VAKOV
Heti

