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UDL in de praktijk
Loui Lord Nelson
De U is uiteraard gereserveerd voor UDL. In dit nummer kan 
je een uitgewerkte les volgens de UDL-principes vinden op p. 

44. Wie meer wil lezen over UDL-lessen ontwerpen, kan terecht in 
dit boek dat naast een verhelderende uitleg ook heel wat lesvoorbeelden voor 
zowel basis- als secundair onderwijs biedt. 
UDL in de praktijk (2016) is verschenen bij Acco. 

De vliegtuigklas
Carolien Frijns 

Hoewel dit boek nog moet verschijnen, kijken we er nu al genoeg 
naar uit om het meteen een plaats te geven in dit lijstje. De toene-

mende (taal)diversiteit daagt scholen uit. In De vliegtuigklas biedt de 
auteur antwoorden op hoe je krachtige taalleeromgevingen creëert en 

hoe we anderstalige kinderen het beste kunnen helpen met hun verwer-
ving van het Nederlands. Voor al wie streeft naar gelijke onderwijskansen 

wordt dit zeker en vast een must read! 
De vliegtuigklas (2018) verschijnt binnenkort bij Pelckmans Pro. 

Wat écht werkt. 27 evidence based strategieën  voor het onderwijs
David Mitchell
Een lijvig boek dat op uitvoerige wijze 27 strategieën beschrijft waarvan bewezen 

is dat ze effectief  zijn op het vlak van inclusief  onderwijs. Wat écht 
werkt is een naslagwerk dat niet misstaat in je boekenkast en je 
uitnodigt om bijvoorbeeld elk schooljaar een strategie uit te testen. 
Daarmee ben je gedurende zowat je hele onderwijscarrière zoet. 
Wat écht werkt (2015) is verschenen bij Pica. 

X, Y of Einstein
Pedro De Bruyckere
Pedro De Bruyckere verschijnt hiermee al voor de derde keer in dit 

lijstje, maar we wilden in dit ABC ook zijn blog niet onvermeld 
laten. X, Y of Einstein is immers niet alleen een handige titel 
om de lastige X en Y in ons ABC ingevuld te krijgen, maar 

met z’n dagelijkse updates ook een uitstekende bron voor 
het laatste nieuws over onderwijs, jongeren, cultuur en media. 

https://pedrodebruyckere.blog

Zet je EF-bril op. Stimuleer de executieve functies van jouw kleuters
Sanne Feryn 
Over dit boek verscheen al een artikel in Fons 6. Het geeft handva-

ten om de executieve functies bij kleuters te versterken, aan de hand van een 
verhelderend kader en concrete didactische tips en materialen. Met een brede 
blik kan je uit dit boek ook heel wat ideeën halen voor oudere doelgroepen. 
Zet je EF-bril op (2018) is verschenen bij Die Keure.  
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LITERATUUR- 
GESCHIEDENIS.NL 
Literatuurgeschiedenis.nl geeft een 
overzicht van de Nederlandstalige 
literatuur, van Hebban olla vogala 
over Herman Gorter tot Anneke 
Brassinga. Je kan zelf  uit de 90 
literatuurtopics met bijhorende 
vragen een selectie maken voor je 
leerlingen. De leerlingen loggen in 
met een code die jij aanmaakt en 
kunnen daarna zelfstandig op ont-
dekking gaan door de Nederlandse 
literatuur. 
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MOOCMNL.KANTL.BE
De MOOC Middelnederlands biedt 
een reeks online colleges over, 
uiteraard, de Middelnederlandse 
literatuur. De colleges zijn uiter-
mate geschikt voor het secundair 
onderwijs. Oud- en Middelneder-
lands, Karel- en kruisvaartepiek en 
Beatrijs zijn alvast enkele onder-
werpen die uitgebreid en helder 
worden uitgelegd. 

KIRSTEN BRUYNEEL 
is leerkracht Nederlands, Engels  
en Spaans op het Onze-Lieve- 
Vrouw-van-Lourdes-college in  
Edegem-Mortsel. 
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EDPUZZLE.COM
Je zet als leerkracht een filmpje klaar, 
met vragen die je zelf  toevoegt. De 
leerlingen kunnen thuis of  in de klas de 
video bekijken en op hun eigen tempo de 
vragen beantwoorden. Met Edpuzzle kun 
je ook filmpjes inkorten of  voorzien van 
commentaar. Op deze manier kan je ook 
handig differentiëren, want de leerling 
kan het fragment zo vaak herbekijken 
als nodig is. Wanneer de leerlingen de 
kijkoefening hebben afgerond, krijg je als 
leerkracht een overzicht van de gegeven 
antwoorden. Bij meerkeuzevragen wordt 
ook automatisch een score toegekend. 
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DICHTERINHETWEB.NL
Op de website dichterinhetweb.nl maken 
leerlingen interactief  kennis met 21 
gedichten van o.a. Paul Van Ostaijen, 
Joke van Leeuwen en Judith Herzberg. 
Ze kunnen de gedichten beluisteren en 
verschillende aspecten zoals ritme, klank, 
versvorm of  het leven van de dichter ver-
kennen. Foto’s, muziek- en geluidsfrag-
menten en animaties helpen de leerlin-
gen om de gedichten beter te begrijpen.  
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PRATENOVERROMAN-
FRAGMENTEN.NL
Op deze website staat kant-en-klaar 
lesmateriaal bij een dertigtal roman-
fragmenten. De fragmenten komen 
uit moderne romans en zijn voorzien 

van lessuggesties en werkbladen. Het 
materiaal werd speciaal ontwikkeld door 
en voor leerkrachten, met medewerking 
van de auteurs en uitgevers.
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WWW.CLASSTOOLS.NET/
FB/HOME-PAGE
Een Facebookpagina aanmaken van een 
personage uit een boek dat je leerlingen 
gelezen hebben? Dat kan met Fakebook 
van Classtools. Ze kunnen het persona-
ge voorstellen in het profiel, imaginaire 
vrienden toevoegen en posts plaatsen 
waarop andere personages kunnen rea-
geren. Een creatieve manier om heel wat 
informatie uit een boek te verwerken. 
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DIALECTLOKET.BE
Werk je met je leerlingen rond taalvaria-
tie, sociolecten, dialecten of  tussentaal? 
Op dialectloket.be van Universiteit Gent 
vind je een schat aan informatie. Je kan 
er dialectopnames uit meer dan 550 
plaatsen in Vlaanderen, Zeeland en 
Frans-Vlaanderen beluisteren. Klik op de 
sprekende woordkaarten om te horen 
hoe dialectwoorden over heel Vlaande-
ren worden uitgesproken. Dialectloket 
voorziet lespakketten voor verschillende 
niveaus die je gratis kan downloaden. 
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FAMILIENAAM.BE
Onomastiek kan doorgaans op de 
interesse van de leerlingen rekenen. 

Ze zijn immers benieuwd naar wat 
hun voornaam betekent, of  waar hun 
familienaam vandaan komt. Zo vind je 
op familienaam.be de verspreiding van 
de familienamen terug. De website biedt 
ook de nodige uitleg bij vragen als: welke 
groepen familienamen zijn er? Hoe zijn 
familienamen ontstaan? Wanneer zijn 
onze familienamen officieel vastgelegd? 

9

VIDEO.SCHOLIEREN.COM
Op video.scholieren.com staan er uitleg- 
en vaardighedenvideo’s over uiteen-
lopende onderwerpen: zinsontleding, 
argumenteren, spelling, formuleerfou-
ten,… Ook de filmpjes van de bekende 
boekvlogger Jörgen Apperloo hebben 
hier hun plekje gevonden. Bedoeling van 
de site is om leerlingen te helpen met 
hun huiswerk, maar je kan de filmpjes 
natuurlijk ook perfect inzetten in de les. 
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HEBBAN.NL
Hebban.nl is een boekensite, maar ook 
net iets meer dan dat. De site biedt 
leestips, recensies en interviews. Je kan 
deelnemen aan de reading challenge 
of  je kan een lijst aanmaken met de 
boeken die je nog wil lezen of  al gelezen 
hebt. Leerlingen kunnen er ook hun 
eigen boekenblog starten of  lid worden 
van bijvoorbeeld de young adult-club. 
Mogelijkheden en inspiratie te over! 

10 HANDIGE WEBSITES 
VOOR LEERKRACHTEN NEDERLANDS  
IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Kirsten Bruyneel
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