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Volg de Onderwijsbibliotheek op:

Openingsuren
di-wo-do: 10u-17u
vrij: 10u-13u
maandag = sluitingsdag

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
Hulp nodig bij uw aanmelding? Contacteer ons via: onderwijsbibliotheek@vgc.be Wij helpen u graag verder om een account aan te maken.

Nog welkom tot 14 juli in de voormiddag en na de sluiting opnieuw welkom vanaf 22 augustus!
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

In de kijker
Nelsons Dansboek en Nelsons Yogaboek
Laura Van Bouchout/ Leen Demeulenaere – Uitgeverij : Davidsfonds
te vinden bij : KLEUTERONDERWIJS / BEWEEG Nels
In ‘Nelsons dansboek’ vind je geen voorgekauwde pasjes, niets moet op maat van de muziek en tellen hoeft al helemaal
niet! Met prikkels uit de hedendaagse dans daag je jouw kleuters uit om je eigen bewegingstaal te ontdekken en leer je
hoe bewegen dansen kan worden. Maak je kleuters wakker en blij met de sprankelende houdingen in ‘Nelsons yogaboek’.
Van yogaspelletjes die ontspannend en slaapopwekkend zijn, naar oefeningen waarbij jij en je kleuters zich helemaal
kunnen losgooien! Verdrijf de donkere wolkjes in de hoofden van je kleuters en haal een regenboog tevoorschijn!

Rekenmethode Wiskidz
Uitgeverij : Averbode
te vinden bij : LAGER ONDERWIJS / WISKU Wisk
De klaspoppen Inkie en Diplo van Wiskidz stimuleren alle leerlingen om rekenvaardigheden -die nodig zijn in het dagelijkse
leven- in te oefenen. De basisleerstof wordt via klassikale instructie intensief aangebracht en geoefend. De rekenmethode
Wiskidz biedt jou als leerkracht een houvast om te differentiëren en zorgt binnen alle rekendomeinen voor een
doorgaande leerlijn doorheen de hele lagere school. Bij de Onderwijsbibliotheek uitleenbaar van leerjaar 1 t.e.m. 3.
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Taal
De Taaltrap: Nederlands voor anderstalige kinderen
Jenny van der Toorn-Schutte - Uitgeverij : Boom
te vinden bij : LAGER ONDERWIJS / NEDER Deta
De Taaltrap kan worden ingezet om leerlingen van 8 tot 12 jaar de Nederlandse schooltaal aan te leren. Niet alle kinderen
die Nederlands moeten leren zijn even oud of kunnen evenveel. Met dit kleurrijke lesmateriaal vol foto’s kan worden
gedifferentieerd op leeftijd en op niveau. De leerlingen verwerven nieuwe woordenschat en leren principes van
eenvoudige grammatica.

Meertalig spel: ‘The Animal Spring
Yto Barrada - Uitgeverij : Wiels Bookshop
te vinden bij : KLEUTERONDERWIJS / SPEL Meer
Het spel The Animal Spring laat je als kleuterleid(st)er toe om creatief om te gaan met de thuistalen in de klasgroep. Het
zijn prachtig geïllustreerde spelkaarten van grappige, enge, schattige,… dieren die spreekangst verminderen. Verschillende
spellen zijn mogelijk: ordenen per diersoort, per kleur, verstoppen, imiteren,…

Breed Leren

Learning in the outdoor classroom: lesgeven buiten de klasmuren
Carina Brage – Uitgeverij : Outdoor Teaching (Zweden)
te vinden bij : ACHTERGRONDINFORMATIE / 453 OUTD
3 Engelstalige boeken geven op een toegankelijke manier weer hoe je buiten de klasmuren met de leerlingen kan werken
aan functionele opdrachten. Deze boeken zijn er om leraren van alle onderwijsniveaus te inspireren. De vele foto’s en
illustraties maken het materiaal extra toegankelijk.



Play and learn mathematics outdoors: Werk buiten de klasmuren aan rekenonderwijs.
Teaching technology outdoors: Werk buiten de klasmuren aan techniek.

Babbelspel Junior – Uitgeverij : Baert
te vinden bij : KLEUTERONDERWIJS / MUZIS Babbe
Met Babbelspel Junior krijg je inzicht in de sociale en verbale vaardigheden van kinderen van 4 - 6 jaar. De kinderen
kunnen spelenderwijs hun eerste sociale en interpersoonlijke vaardigheden ontwikkelen. Dit spel sluit aan bij de
ontwikkelingsdoelen muzische vorming voor kleuters. De domeinen beeld, drama, beweging en attitude komen er
uitgebreid in aan bod.
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Omgaan met diversiteit
Draakje vurig
Josina Intrabartolo – uitgeverij : Scrivo Media
te vinden bij : KLEUTERONDERWIJS / D
Ken je kinderen die veel voelen, waarvan ook de zintuigen vele details opmerken? Deze kinderen zijn op zoek naar
harmonie: ze zien en voelen een probleem en willen dat NU oplossen. Veel hoog-gevoelige kinderen zijn daarom erg
wilskrachtig en dat wordt door klasgenoten niet altijd begrepen. Draakje vurig helpt jou als leerkracht om je in te leven
in de wereld van kinderen die hoog-gevoelig zijn.

Van pesten naar samenwerken
Sue Young – uitgeverij : Pica
te vinden bij : ACHTERGRONDLITERATUUR 455.1 / YOUN
Via de Supportaanpak wordt pestgedrag omgebogen in positief en betrokken gedrag in de klas. Het gaat niet meer over
'pesten' en ‘schuld’, maar over veel meer. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en een positieve rol op te nemen
in groep, met respect voor elkaar.

ICT & Media
Magie in al je communicatie
Bas Mouton – uitgeverij : Boom/Nelissen
te vinden bij : ACHTERGROND / 801.1 MOUT
Wil jij als directie, middenkader, coördinator, leerkracht een verhaal vertellen dat het verschil maakt? Hoe kan je ‘Magie’ in
al je communicatie’ brengen? Bas Mouton neemt je op een toegankelijke manier mee doorheen zijn verhaal en laat zich
inspireren door verschillende grote sprekers doorheen de geschiedenis.

Ouderbetrokkenheid
De natuurwetten
van het kind
De Natuurwetten van het Kind
Céline Alvarez – uitgeverij : Horizon
te vinden bij : ACHTERGROND / 454.2 ALVA
Op zoek naar een nieuwe manier om naar kinderen te kijken en hun natuurlijke leerproces verder te ontwikkelen? Céline
Alvarez verduidelijkt op heldere wijze de grote wetenschappelijke principes die aan de grondslag liggen van leren en
ontwikkelen. Interessant voor leraren, opvoeders, ouders,…

Zomersluiting: van maandag 17/07/2017 tot en met maandag 21/08/2017
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