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NIEUWSBRIEF ONDERWIJSBIBLIOTHEEK
IN DE KIJKER
Talent : Samen taal maken

Van In

Lager onderwijs
NEDER Tale

Een nieuwe Taalmethode Nederlands
‘Talent’ is een taalmethode Nederlands die leerlingen meeneemt
binnen motiverende contexten. Enkele thema’s die aan bod
komen zijn: uitvindingen, spelen, regels, gezondheid, ruimte.
Leesplezier en leesmotivatie zijn belangrijk in deze taalmethode.
Er is een knipoog naar andere leergebieden zoals muzische
vorming en wereldoriëntatie. De materialen voor de leerjaren 2, 3
en 5 kan je uitlenen. Het digitale luik van de methode kan je in de
bibliotheek consulteren.

TAAL EN MEERTALIGHEID
Lager Onderwijs
en Secundair
onderwijs

Taalprikkels,… Coutinho
Spelenderwijs taal leren
Taalprikkels biedt taaldocenten een voorraad aan leuke
taalspellen. Tussendoortjes om het ijs te breken, om de tongen
los te maken, om de groep te activeren,…

NEDER TAAL

BREED LEREN
Leerbeest 3.0 Averbode
Leren leren voor 12 tot 15 jarigen

Secundair
Onderwijs
VAKOV Leer

Leerbeest begeleidt leerlingen vanaf de 1e graad secundair bij
het leren studeren. Het materiaal speelt in op een aantal nieuwe
aandachtspunten: mindmapping, begeleid zelfstandig leren,... Je
kan er klassikaal mee werken, maar ook een individuele leerling
kan ermee aan de slag. Het digitale luik op Knooppunt kan je
consulteren in de Onderwijsbibliotheek.

50 levenslessen in spelvorm

Phanta Rei

Lager Onderwijs
VAKOV 50

Activiteiten voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Met oefeningen, spelletjes en verhalen leren kinderen belangrijke
sociale en emotionele vaardigheden zoals gevoelens uiten,
oordelen vormen, doelen stellen en keuzes make. Plezier
beleven staat hierbij centraal.

Feedback is fantastisch ?! Bazalt

Lager Onderwijs

WEET F
Kinderen weten niet altijd goed te reageren op complimenten.
Met dit mooie en leuke weetboekje kan je leerlingen hiermee
helpen. Het toont dat kritiek een kans is om te groeien.

OMGAAN MET DIVERSITEIT
Hoe de straat de school binnen dringt

Van Gennep

Achtergrondinfo
330.6 ELHA

Jongeren uit de grootstad groeien op in leefwerelden die heel
verschillend zijn met de leefwereld van de school. Hierdoor
vinden leraren en jongeren elkaar moeilijk terug, wat lesgeven en
leren moeilijk maakt. Mogelijke gevolgen zijn: storend gedrag in
de klas, een lager onderwijsniveau en een grotere kans op
voortijdig schoolverlaten. Met dit boek krijg je meer inzicht in de
achtergrond van jongeren uit de grootstad.

Zonder schulden op de schoolbank

Garant

Achtergrondinfo
307.3 SOS

Kinderen die met een lege maag naar school komen, 'nieuwe
armen'; die door scheiding, ziekte of verlies van werk plots in
armoede zijn beland. Steeds meer scholen worden hierme
geconfronteerd. Vaak blijven de schoolrekeningen van deze
kinderen onbetaald. Dit boek behandelt het probleem van de
schoolrekeningen in zijn totaliteit en vanuit een duidelijke visie.
Het biedt inzicht in de redenen waarom ouders de
schoolrekening niet betalen.

WERELDBURGERSCHAPS - EN
MILIEUEDUCATIE
Terra nova

Lager Onderwijs
VAKOV Terra

Pica

Een minimaatschappij
Hoe zou de ideale wereld eruit zien als jij die mee mag bepalen?
Een spel voor leerlingen vanaf 7 jaar: lager en secundair
onderwijs, en verder... Met dit spel ga je met leerlingen in
discussie over samenlevingsvormen. Leerlingen ervaren hoe
systemen in een maatschappij werken en oefenen hun
communicatievaardigheden.

Klimaatjes: Natte voeten

Clavis

Milieuzorg op school
De dieren van het bos gaan niet graag op bezoek bij hun
vrienden in de stad. Als het in de stad geregend heeft, blijven
grote plassen achter en krijgen ze natte voeten. Uiteindelijk
hebben ze een plan om de stad wat groener te maken zodat het
regenwater wél weg kan.

ICT & Media

Kleuteronderwijs
K

@pestaartjaren

Mediawijs/ Mediaraven

Onderzoek over digitale leefwereld van kinderen en jongeren
Kinderen zetten de tablet op hun kop. Bij jongeren is het vooral
de smartphone die zijn opmars doet. Wat doen ze met die
toestellen? Op welke social media hangen ze rond? Je leest er
alles over in de brochure ‘@pestaartjaren’

Noteer in je agenda!
Werelddag van verzet tegen armoede: 17 oktober 2018
Meer info over onderwijs en armoede. Ontdek tijdens die week
achtergrondliteratuur en lesmateriaal rond (kans)armoede in de
Onderwijsbib.

Voorleesweek: 17-25 november 2018
Meer info
Laat je boeken- en voorleestips achter in onze ideeënbus en
ontdek ons assortiment aan boekjes en vertelplaten!

FEEST: 10 jaar OCB: 21 november 2018
Bedankt voor 10 jaar samenwerking!

Marcqstraat 16 – 1000 Brussel

Achtergrondinfo
454.51 MEDI

