
DE BOEKENKAST 
VAN FONS
De boekenkast van Fons groeit. 
Een greep uit de favoriete 
boeken van Fons van het 
moment, gaande van kinder- 
en jeugdboeken tot educatieve 
publicaties. 
 Van de redactie

De boekenkast

Is ons onderwijs 
gebuisd?

Mythes en feiten. 
Experts aan  
het woord 

De beste stuurlui staan aan wal, 
zo luidt het spreekwoord. Dat 
geldt zeker ook voor onderwijs. 
Iedereen heeft wel een mening 
over hoe goed onderwijs er zou 
moeten uitzien. Dat leidt tot het 
ontstaan van heel wat mythes 
die het maatschappelijke debat 
bepalen. In het boek Is ons 
onderwijs gebuisd? laten onder-
wijsexperts hun licht schijnen op 
een aantal hardnekkige onder-
wijsmythes. Interessante achter-
grondliteratuur voor onderwijs-
professionals, maar ook om door 
te geven aan al wie graag zijn of  
haar visie over hoe kwalitatief  
onderwijs er zou moeten uitzien 
verkondigt.

Is ons onderwijs gebuisd?  
Mythes en feiten. Experts  

aan het woord verscheen bij 
Borgerhoff & Lamberigts,  

€ 22,99
ISBN 978943930963

Ozewiezewoze  
(A tot J)
Jan Van Coillie en  
Klaas Verplancke 

De redactie beleefde pure nostal-
gie tijdens het doorbladeren van 
dit boek. Klassiekers als Altijd is 
Kortjakje ziek, De kikkertjes en Ste-
vens favoriet Goeienavond tante 
Betje werden luidkeels gezongen. 
De herwerkte uitgave van de ver-
zameling klassieke kinderliedjes 
door Jan Van Coillie met illustra-
ties van Klaas Verplancke is een 
must-have voor kleuterleiders. 
Ozewiezewoze verschijnt in twee 
delen: in het voorjaar van 2020 
verscheen deel 1, van A tot J, en 
in het najaar van 2020 verschijnt 
het vervolg van K tot Z. Bij het 
boek hoort ook een website,  
www.ozewiezewoze.be, waar je alle 
kinderliedjes kan downloaden. 

Ozewiezewoze A-J 
(Jan Van Coillie &  
Klaas Verplancke)  

verscheen bij De Eenhoorn,  
€ 22,50

ISBN 9789462914544
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Nederlands,  
helder en correct

Peter Debrabandere

Correcte standaardtaal aanleren, 
zowel gesproken als geschreven: 
het blijft een belangrijk doel in 
het onderwijs Nederlands. Maar 
evident is het zeker niet. Zeker 
nu je ook online allerlei bronnen 
kunt raadplegen en Google je 
pagina’s voor websites met richt-
lijnen en trucjes voorschotelt, is 
het moeilijk om nog het bos door 
de bomen te blijven zien. Leraren 
Nederlands die op zoek zijn naar 
correcte informatie én extra ach-
tergrond, zullen hun hart kunnen 
ophalen aan Nederlands, helder 
en correct, dat zowel een naslag-
werk als een studieboek vormt. 
In vijf  heldere hoofdstukken krijg 
je achtereenvolgens inzicht in de 
geschiedenis van de Nederland-
se standaardtaal in Vlaanderen, 
spelling- en interpunctieregels, 
uitspraakregels, grammaticale 
moeilijkheden en registers en stij-
len. Een boek voor de meerwaar-
dezoeker - maar voor je je naar 
de boekhandel rept: binnenkort 
verschijnt er een herziene editie.

Nederlands, helder en correct. 
Praktische richtlijnen  

voor spreken en schrijven 
(Peter Debrabandere) 
verscheen bij Acco, 

€ 40,70
ISBN 9789463446822

De koudste winter
Tine Mortier

In De koudste winter raakt een 
heel dorp ondergesneeuwd. 
Alle kleuren verdwijnen uit het 
landschap. Enkel bijtende kou en 
leegte blijven over. Het land-
schap weerspiegelt de gevoelens 
van het hoofdpersonage van het 
verhaal: een eenzame jongen die 
ten prooi valt aan pesterijen. Hij 
draagt bovendien een geheim 
mee dat zwaar op hem weegt. 
Het verhaal is beeldend en vol 
symboliek waar je uren over kan 
napraten. De prachtige illustra-
ties van Alain Verster tillen dit 
boek naar een hoger niveau. De 
koudste winter kan een gesprek 
op gang brengen over eenzaam-
heid en pesten met kinderen 
vanaf  9 jaar. 

De koudste winter 
(Tine Mortier & Alain Verster) 
verscheen bij De Eenhoorn,  

€ 18,95
ISBN 9789462914377

Dit is Jeruzalem
Stanislav Setínský

Telkens opnieuw zijn we 
aangenaam verrast wanneer we 
een boek toegestuurd krijgen 
van Boycott Books. De uitgeverij 
geeft een verrassende selectie 
prentenboeken uit. In dit boek 
word je meegenomen op een 
rondreis door Jeruzalem. De 
complexe geschiedenis van de 
stad wordt beeldend vertaald. 
Achteraan in het boek volgt de 
uitleg bij alle tekeningen. Op 
een erg visuele manier leer je 
zo bijzonder veel bij over de 
geschiedenis en de gebruiken 
van Jeruzalem. Bijzonder 
bruikbaar als aanvulling op een 
actueel thema, zowel in het lager 
als in het secundair onderwijs! 

Dit is Jeruzalem (Stanislav 
Setínský) verscheen  
bij Boycott Books,  

€ 21,95
ISBN 9789492986191
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