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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
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

Hulp nodig bij uw aanmelding? Contacteer ons via: onderwijsbibliotheek@vgc.be Wij helpen u graag verder om een account aan te maken.
Wij wensen jullie alvast een deugddoende en hartverwarmende vakantie!
De Onderwijsbib is open tijdens de Kerstvakantie vanaf 02/01/ 2018!!
Combineer gerust met een bezoekje aan de Kerstmarkt.

In de kijker

Schrijfmethode Krullenbol
Inge Umans – uitgeverij : Die Keure
te vinden bij : NEDER-Krul
Krullenbol is een bundeling van thematische activiteiten die inspelen op de verbeelding en de fantasie van jonge kinderen.
Schrijfritmiek vormt de rode draad doorheen de methode. Het is een wisselwerking tussen klank en beweging. De
bewegingen ontstaan als reactie op een muzikale prikkel. Kinderen leren via muziek de samenhang voelen tussen
lichamelijke bewegingen en bewegingsuitdrukkingen op papier. Ontdek deze materialen voor 3+, 4+ en 5+

Methode Wereldoriëntatie Op Verkenning
uitgeverij : Die Keure
te vinden bij : WEREL - Opve
De leerlingen gaan op verkenning doorheen actuele thema’s die te maken hebben met zichzelf en hun directe
leefomgeving, en daarna verder. Neem hen mee doorheen de verschillende WO-leergebieden. Op dit moment zijn de
materialen voor 1e, 3e en 5e leerjaar beschikbaar

Tijdschriften: National Geografic JR & Zo !? zit dat.
te vinden bij : Tijdschriftenrek
National Geographic Junior is een jeugdtijdschrift voor kinderen van het 4e - 6e leerjaar. Het tijdschrift verschijnt
maandelijks en staat boordevol weetjes over natuur, dieren,... Om in de klas tijdens WO-lessen te gebruiken of om een
thema een anders te benaderen. op de leukste vragen van kinderen van 9 tot 15 jaar over natuur en dieren, wetenschap &
techniek, sport, avontuur, computers & games. Van spannende reportages tot ongelooflijke weetjes en experimenten.
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Taal
Taal leren van kleuters tot volwassenen
Koen Jaspaert – uitgeverij : Lannoo Campus
te vinden bij : 456.1 JASP
Om het taalleerproces van nieuwkomers beter vooruit te laten gaan, hebben we nood aan inzicht in het
taalverwervingsproces van kleuters over jongeren tot volwassenen. Hoe zit taalverwerving in elkaar? Waarom verwerf je
taal beter via interactie in een leeromgeving waarin er ook meertalig mag geëxperimenteerd worden?

Billetjes Bloot Spel
uitgeverij : At-A-Lanta. nl
te vinden bij : VAKOV Bille
Geen paniek, de kledij blijft aan! Daag je leerlingen uit om kritische vragen te stellen en gevatte antwoorden te geven.
Kan je vrienden worden met iemand die anders denkt dan jij?’ ‘Is een wereld zonder milieuvervuiling mogelijk?’ ‘Zou je
beroemd willen zijn?’

Breed Leren

Wijzer in executieve functies: ‘Groep 1-4 en Groep 5-8’
uitgeverij : PICA
te vinden bij : VAKOV Wijz
Hebben sommige van je leerlingen last om zelf taken op te starten? Reageren ze impulsief op anderen? Via dit spel kan je
ook gedragsvaardigheden trainen. Er zijn 35 laagdrempelige spelletjes om alle leerlingen actief te laten oefenen én
waarmee jij als leerkracht/ begeleider beter zicht krijgt op hun ‘executieve functies’.

Een toekomstvisie op de schoolspeelplaatsen
uitgeverij : Politeia
te vinden bij : 477.2 POLI
De Vlaamse Overheid, Klasse en Goodplanet bundelen in dit boek heel wat inspiratie, voorbeelden en achtergrondinfo over
waar ‘de ideale speelplaats’ aan voldoet. Experten binnen speelplaatsinrichting, leerling- en ouderparticipatie, natuur &
milieu werden bij de opbouw van dit boek betrokken.
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Omgaan met diversiteit

Inclu-Acto:
uitgeverij : Caritas International
te vinden bij : VAKOV Inclu
Een rollenspel over vluchtelingen en samenleven. Met Inclu Acto ontdekken jongeren moeilijkheden waar vluchtelingen
in België mee te kampen hebben. Jongeren krijgen ook de kans factoren en gedragingen te identificeren die het
samenleven tussen Belgen en vluchtelingen bevorderen.
Terra Nova : Minimaatschappij – Het burgerschapsspel

Lisa Hu – uitgeverij : Pica
te vinden bij : VAKOV - Terra

Hoe zou de ideale wereld eruit zien als je die mee mag bepalen? Een spel voor leerlingen vanaf 7 jaar: lagere en
middelbare school en verder... Met dit spel kan je: met je leerlingen in discussie gaan over samenlevingsvormen waar
zij zich goed in voelen, ervaren hoe systemen in een maatschappij werken, communicatievaardigheden oefenen,...

De Klas van Nu
Els Smekens – uitgeverij : Acco
te vinden bij : Achtergrondinformatie - 474.23 SMEK
De kinderen in onze klassen zijn even divers als bonte bloemen: ieder kind groeit en bloeit op zijn manier. Els Smekens
observeerde een jaar lang klassen in de basisschool. Ze gaf les en ondersteunde de leraren in hun zoektocht naar
kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. De succesvolle ervaringen heeft ze opgenomen in De Klas van (n)u. Ga met dit boek
de uitdaging aan om van je klas een harmonieus boeket te maken!

Kansarm maar niet kansloos
Nicole Formeseyn e.a.– uitgeverij: Acco
te vinden bij : Achtergrondinformatie - 307.3 FORM
Dit boek belicht het spanningsveld tussen de rechten van het kind en de rechten van de ouders in de context van kansarmoede. Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen interviewde 30 kwetsbare gezinnen uit Sint-Niklaas. Via dit boek krijg je
een beter beeld van de vele dimensies, de vele gezichten die (Kinder)armoede telt.

ICT & Media
(W)onderwijze media: Kaders, praktijken en tools voor mediawijs onderwijs
Laure Van Hoecke – uitgeverij : Politeia
te vinden bij : Achtergrondinformatie - 454.51 VANH
Jouw school een ‘Mediawijze school’? Dit boek biedt een stappenplan voor een mediawijs beleid op school. Bovendien
bevat het de nodige onderwijskaders en een mediawijs competentiemodel om dit plan aan op te hangen. Je vindt
concrete tools, inspirerende getuigenissen, ...
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