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NIEUWSBRIEF ONDERWIJSBIBLIOTHEEK
TAAL EN MEERTALIGHEID
Campus Nederlands

Pelckmans

Taalmethode Nederlands 1e graad

Secundair
Onderwijs
NEDER Camp

Een taalmethode Nederlands conform de nieuwe eindtermen
voor het secundair onderwijs. Ontdek het bronnenboek,
werkboek en leerwerkboek al in de Onderwijsbibliotheek.
Centraal staan: functionele taaltaken, communicatie en
genietend lezen.

Kletsdobbelstenen

Onderwijs maak je samen

Lager onderwijs
NEDER Klets

Mondelinge vaardigheden, woordenschat, zinsbouw
Werk op een unieke en creatieve manier met je leerlingen rond
taalvaardigheid en help zo hun spreek- en luistervaardigheid
verder te ontwikkelen. Deze dobbelstenen kan je gebruiken voor
de volledige lagere school. Je zet andere of meer dobbelstenen
in om te differentiëren.

Boekie de boekenverslinder

OMJS

Lager onderwijs
NEDER Boek

Ideeënbox leesplezier- ter inzage
Tover jouw leerlingen om tot kleine boekenverslinders! Laat 45
opdrachtkaarten jou inspireren om moeilijke lezers aan het lezen
te krijgen en om leesplezier te stimuleren bij kinderen uit het
lager onderwijs. De opdrachten zijn functioneel en verschillende
vaardigheden worden ingezet.

VERSCHILLENDE LEERGEBIEDEN
Materialen doen ertoe Heeswijk-Dinter
Praktijkboek voor het werken met jonge kinderen
Hoe kan je als begeleider spel en werk van jonge kinderen
observeren, faciliteren en begeleiden? Welke materialen hebben
een 'ontwikkelingswaarde'? Verschillende thema’s komen aan
bod: hoekenwerk, muzische competentie, taal en ontluikende
geletterdheid, breed leren, media,...

Achtergrondinfo
471.4
BOTT

Bewegen is een feest

Pica

Lager Onderwijs
VAKOV Bewe

Spelenderwijs bewegen buiten of in de klas
Een waaier van bewegingspelletjes om de motorische
vaardigheden en de sociale emotionele ontwikkeling te
stimuleren. Je vindt er ook tal van tips om rekenen, lezen en de
brede taalontwikkeling te ondersteunen.

Okidootjes Veerkracht

Dubbelzes

Lager Onderwijs
SOCIO Okid

Positief denken en doen
‘Okidootjes’ zijn sterke gedachten die kinderen helpen om hun
veerkracht te vergroten en stevig in hun schoenen te staan.
Dankzij deze kaartjes leren de leerlingen (vanaf 3e/ 4e leerjaar)
een positieve focus ontwikkelen, omgaan met tegenslag, werken
aan zelfvertrouwen.

Praattoppers

Filosofiejuf

Lager Onderwijs
VAKOV Praat

Verbeter de gespreksvaardigheden van kinderen
Leer je leerlingen vanaf 8 jaar om écht met elkaar in gesprek te
gaan; te begrijpen waarom de andere zo denkt. Verschillende
meningen kunnen naast elkaar bestaan. Het is belangrijk dat
kinderen goede gespreksvaardigheden ontwikkelen. Op die
manier maken felle en kwetsende discussies plaats voor
dialoog.

OMGAAN MET DIVERSITEIT
(Om)armoede op school

Politeia

Achtergrondinfo
307.3 MAES

Schoolbeleid rond armoede
Hoe kunnen organisaties en scholen een positieve rol spelen in
het leven van kinderen en jongeren in armoede? Waar heeft
armoede allemaal mee te maken en hoe herkennen we het op
scholen? Hoe kunnen we armoede aanpakken via een
schoolbeleid?

OUDERBETROKKENHEID
School, ouders en wijk: samen opvoeden
Uitgeverij SWP

Op weg naar een vreedzame opvoedgemeenschap
Een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders, school en
buurt rond opvoeding. Hoe doe je dat? Dit boek is een concrete
handreiking. Hoe kan je rondom basisscholen tot échte
gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid komen?

Achtergrondinfo
458.1 PAUW

KOM LANGS TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE
DE EERSTE 2 WEKEN VAN JULI
DE 2 LAATSTE WEKEN VAN AUGUSTUS
Breng gerust een collega of een medestudent mee!
Wij wensen jullie een zonnige en deugddoende vakantie!
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