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Open: van dinsdag t.e.m donderdag telkens tussen 10u-17u
Gesloten op maandag
Gesloten op vrijdag na 13u

IN DE KIJKER
Kleuteronderwijs
WEREL Likj

Een likje verf voor Prinses Rosa
Acta VZW & Thomas More

Techniek in de kleuterklas
Is je motto explorerend leren, kleuters zélf aan de slag laten
gaan? ‘Een likje verf voor prinses Rosa’ bestaat uit een
handleiding met lesfiches en een prentenboek. Het vertrekpunt is
het verhaal van prinses Rosa die een regenboogkamer wil. In het
kasteel is enkel gele verf te vinden. Zouden de kleuters zélf verf
kunnen maken? In de handleiding vind je tal van activiteiten:
werken met kosteloos materiaal, tips voor hoekenverrijking: (de
fabriek, buizen, kleuren mengen,..)

TAAL EN MEERTALIGHEID
Uitdagend en functioneel taalonderwijs

Hengelo

D. Janson

Achtergrondinfo
475 JANS.

Thematisch taalonderwijs
In dit boek vind je aanknopingspunten die helpen bij het maken
van passende keuzes voor thematisch taalonderwijs. Hoe kan je
taalonderwijs nog beter afstemmen op de
ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen?

Lezen met de leessandwich

Ten Brink

Bart De Vos

Lager onderwijs
NEDER Lezen

Werken aan leesplezier via boeiende leeslessen
Breng je leerlingen dichter bij een beter leesresultaat. In dit boek
vind je 8000 ideeën om te werken met teksten. Zowel voor
leraren lager onderwijs als leraren secundair onderwijs

Story Cubes

Boosterbox

Lager onderwijs
NEDER Stor

Mondelinge vaardigheden en vertellen
Rol de dobbelstenen en probeer met de afbeeldingen een
verhaal te maken. Breng zo je leerlingen aan het vertellen.

BREED LEREN
TOP spel : koffer
De Sleutel vzw, KUL &Thomas More

Veilig klasklimaat
Het TOP spel vertrekt vanuit het positieve van de leerlingen. De
bedoeling is om het klasklimaat te verbeteren zodat de leerlingen

Lager Onderwijs
SOCIO TOPS

zich beter voelen en tot betere leerprestaties komen.

Meer info: De Sleutel vzw

Zet je EF-bril op!

Achtergrondinfo
415.3 Fery

Die Keure

Sanne Feryn

Executieve Functies
Nadenken voor je iets zegt of doet, concentratie, informatie in het
geheugen houden bij het uitvoeren van complexe taken,... Niet
vanzelfsprekend voor kleuters. Maar als jij als leerkracht je ‘EFbril’ opzet, kan je een steentje bijdragen om deze vaardigheden
al op jonge leeftijd te stimuleren.

OUDERBETROKKENHEID
Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0

CPS

Peter De Vries

Achtergrondinfo
458.1 VRIES

Samenwerken met ouders
Een nieuw handboek met praktische tips over communicatie en
effectieve gesprekken met ouders. Het uitgangspunt is
samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en samen
verantwoordelijk zijn.

SPEL EN SPELEN
Ruimten maken (0-4 )
Ruimten maken (4–12)

SWP

Ed Hoekstra, Ine Van Liempd

Achtergrondinfo
322.4 VANL
322.4 HOEK

Inrichting leef- en speelruimte
Deze werken bieden een leidraad om de leef- en speelruimte
voor kinderen zo in te richten dat kinderen gestimuleerd worden
en gaan exploreren. Het gaat over het inrichten van
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (0-4 jaar) en ruimten
voor buitenschoolse opvang (4-12 jaar).

WERELDBURGERSCHAPSEDUCATIE
Bordspel: This is not a game!
Vluchtelingenwerk Vlaanderen i.s.m VGC-Erfgoedcel

Secundair
onderwijs
VAKOV This

Inleefspel vluchtelingen
Laat leerlingen van de derde graad basisonderwijs en van het
secundair onderwijs in de huid kruipen van 14 vrouwen en
mannen, die door Europa reizen en uit verschillende werelddelen
komen. Ontdek welke hindernissen en ervaringen zij beleven.

Hallo wereld! Veltman uitgevers
Littman
Omgaan met meertaligheid
Deze interactieve atlas bevat meer dan 150 talen en hun
bijzonderheden, gebaren, schriften,... Leuke flapjes helpen je bij
de uitspraak. Een must om in de klas te hebben als je wilt
werken rond meertaligheid.

Lager onderwijs
MEER H

