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De nieuwsbrief is een selectie van een aantal materialen gebaseerd op de kerninhouden van het Onderwijscentrum Brussel.
Voor een volledig overzicht kunt u terecht op onze Pinterest-pagina: https://nl.pinterest.com/obrussel
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Kleurencode:
a. Materialen voor de onthaalklas en kleuteronderwijs
b. Materialen voor het lager onderwijs
c. Materialen voor het kleuter- én lager onderwijs
d. Materialen voor het secundair onderwijs
e. Achtergrondinformatie

‘Voorwoordje van Steven Demondt’
“Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om je heel veel succes te wensen bij de start van dit nieuwe schooljaar.
Zoals je wellicht al gemerkt zal hebben, werk ik niet meer voor de Obib. Ik ben een nieuwe uitdaging aangegaan bij de
VGC-speelpleinen. Ik heb het roer doorgegeven aan Kathy, die jou met plezier verder zal helpen en je op de hoogte zal
houden van de laatste nieuwe Obib-aanwinsten.
Heel veel leesplezier met deze nieuwsbrief!”
Steven, héél erg bedankt voor jouw inzet, jouw warme onthaal in de Onderwijsbibliotheek!

In de kijker
Een nieuwe plek voor: sociale vaardigheden & vakoverschrijdende materialen
Leermiddelen over ‘vakoverschrijdende’ onderwerpen & sociale vaardigheden vind je nu op de gelijkvloerse verdieping.
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Taal
Aan de slag met kamishibai
Inge Umans – uitgeverij : De Eenhoorn
te vinden bij : NEDER-Kami
‘Aan de slag met kamishibai’ is een praktijkgericht handboek over deze Japanse verteltechniek. Je ontdekt als leerkracht,
begeleider, leesbevorderaar,… de magische kracht van de kamishibai. Ga met verhalen aan de slag en ontdek hoe je een
groep kinderen, ouders,… met dit eenvoudige, kleine theater helemaal kan betoveren en bij een verhaal betrekken.

Thema’s en taal
Bea Pompert – uitgeverij : Van Gorcum
te vinden bij : ACHTERGROND 475.2-POMP
Geef je les in de tweede en derde graad van het lager onderwijs en wil je i.k.v onderzoekend leren thema’s wereldoriëntatie
en taal verbinden? Ben je op zoek naar betekenisvolle lees-, schrijf- en gespreksactiviteiten? Uitgangspunt is dat de
leerlingen mee bepalen wat er geleerd wordt. Door goed aan te sluiten bij de verhalen van de leerlingen en daar ‘een
schepje bovenop te doen’ vanuit relevante taaldoelen, breng je als leerkracht plezier, motivatie en resultaat bij elkaar.

100x Creatief met taal
Dominique Collet – uitgeverij : vzw Roeland
te vinden bij : NEDER-Kami
Dit boek is bedoeld voor al wie met jongeren op een creatieve manier rond taal wil werken. Het bevat spelletjes en
oefeningen rond kennismaking, opwarming, expressie, concentratie, toneel en teambuilding.

Breed Leren

Naar meer welbevinden en betrokkenheid: ‘Een rijke leeromgeving’
El Menu – uitgeverij : CEGO Publishers
te vinden bij : ACHTERGROND 416-MENU
Deze publicatie maakt uitgangspunten uit het boek ‘Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs’ verder
concreet. Via voorbeelden en verhalen uit de klaspraktijk pik je de basis op van wat een ‘rijke leeromgeving’ voorstelt: een
rijk basismilieu en rijk activiteitenaanbod.
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Aan de slag met positieve psychologie: meer veerkracht voor leerlingen van 10 tot 14 jaar
Ilona Boniwel – uitgeverij : Uitgeverij SWP
te vinden bij : SOCIO-Posi
Hoe ontwikkel je vaardigheden bij pubers en prepubers die kunnen zorgen dat ze zich comfortabeler in hun vel gaan
voelen? Inspireer je leerlingen met deze 34 lessen in welbevinden, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

De Gekke winkel
Natalie Quintart – uitgeverij : Clavis
te vinden bij : Prentenboeken-G
Het is druk in de supermarkt. Opeens lopen er allemaal dieren rond! In de natuur vinden ze geen eten meer, dus rennen ze
naar de winkel. Meeuwen kopen alle garnalen, pinguïns nemen de vis, olifanten pakken de laatste krop sla. Wat is er aan
de hand? Een ongewoon verhaal – voor dierenvriendjes vanaf 5 jaar - met een belangrijke boodschap over het milieu.

Het Grote Buitenboek – uitgeverij : Clavis
te vinden bij : WEET-G
Buiten spelen? Gewoon doen! Naar het park of even om de hoek van de straat, naar de dichtstbijzijnde beek,… Het maakt
niet uit; in de natuur is toch altijd iets te ontdekken en te beleven. Uit dit boek haal je leuke ideeën om met je klasgroep
naar buiten te gaan en met leuke weetjes en totaal verfrist terug te komen!

Omgaan met diversiteit
Robby en zijn vrienden
Collet Jansse - Verplancke Klaas – uitgeverij : De Eenhoorn
te vinden bij : PRENTENBOEKEN-R
Robby heeft het thuis niet breed en dat is soms lastig. Gelukkig heeft hij heel goeie vrienden. Lena’s papa is
ziek en kan niet meer werken. Fatima is moslim; soms zijn er andere regels bij haar thuis. Dit boek toont
kinderen dat elke thuissituatie anders is. Maar goede vrienden steunen elkaar door dik en dun!

Kleur Bekennen
Kamishibai: Lizzy wil dansen
Brigitte Minne e.a. – uitgeverij: De Eenhoorn
te vinden bij :NEDER Kami
Kamishibai over vooroordelen en verdraagzaamheid. Voor kinderen van drie tot zes jaar. Lizzy het konijn houdt van
hardlopen. Op een dag ziet ze een dansschool in het bos. Lizzy wil meteen meedansen met de poezen, maar dat
mag niet. “Konijnen dansen niet!” beweert de balletjuf. Lizzy wil dolgraag op ballet en vermomt zich als poes.
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Rechtop met Obi en Odette
Kolet Janssen e.a. – uitgeverij: Bakermat
te vinden bij :PRENTENBOEKEN R
Een jeugdboek over kinderrechten voor kinderen van drie tot zes jaar. Odette zit samen met Khalid in de klas bij
meester Ben. Ze leren over kinderrechten. Vooral het ‘recht op een eigen mening’ spreekt Odette wel aan. Ze wil
altijd en overal haar zegje doen! De meester vertelt ook over Obi, een jongen uit een dorpje in Benin. Die moet weer
voor andere rechten strijden: om gezond te kunnen leven, om naar school te kunnen gaan... Odette en haar
klasgenoten steken de handen uit de mouwen: ze denken en werken mee aan hun nieuwe speelplaats en ze geven
het dorp van Obi een duwtje in de rug. Want alle kinderen van de wereld hebben dezelfde rechten!

ICT & Media
DIGITAAL: Werkvormen voor het talenonderwijs
Masja Mesie e.a – uitgeverij : Coutinho
te vinden bij : ACHTERGROND 456.1 MESI
Digitale leermiddelen bevorderen de motivatie van je leerlingen. Welke gratis tools kan je op het internet vinden als
verrijking van je taalles? Hoe kan je digitale middelen effectief gebruiken in je (taal)les? De combinatie van dit boek en de
lessuggesties op de website www.coutinho.nl/digitaal, geven jou een leuke ‘boost’ om je taalles ‘DigiTAAL’ te maken.

Ouderbetrokkenheid
Snap jij die ouders? Basisboek professioneel werken met ouders
Pieter Remmeswaal – uitgeverij : SWP
te vinden bij : ACHTERGROND 458.1 REMM
Wij reageren vaak op ouders vanuit onze eigen ervaringen en emoties, vanuit eigen verwachtingen van ouders en
opvattingen over opvoeding. 'Snap jij die ouders?' is een praktijkboek die leraren en directies handvatten biedt i.k.v een
professionele houding tegenover ouders. Hieronder verstaan de auteurs een open houding naar ouders op basis van
nieuwsgierigheid. Die zorgt ervoor dat we ons kunnen vrijspelen van vooroordelen en met een andere bril naar de ouders
kijken.
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