
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

Handboek
vreemdetalendidactiek

 
Sebastiaan Dönszelmann, Catherine van 
Beuningen, Anna Kaal en Rick de Graaff

Vreemde talen spreken: het kan een be-
langrijke bijdrage betekenen voor je per-
soonlijke en professionele ontwikkeling. 
Wie meerdere talen beheerst, heeft rui-
mere communicatiemogelijkheden en is 
beter in staat om taal te doorzien en zich 
in te leven in andere culturen. Maar hoe 
help je iemand om taalvaardig en taal- 
en intercultureel bewust te worden? Wat 
voor ondersteuning, oefening en kennis is 
daarvoor nodig? Dit Handboek vreemdeta-
lendidactiek maakt (toekomstige) taallera-
ren wegwijs in de verschillende domeinen 
van het vreemdetalenonderwijs. Dertig 
vakexperts werkten mee aan dit uitgebrei-
de boek, dat ingedeeld is volgens drie V’s: 
vertrekpunten (onderbouwde didactische 
inzichten), vaardig (over kennis, vaardig-
heden en strategieën) en vakinhoudelijk 
bewust (over taalbewustzijn, meertalig-
heid, interculturele competentie enzo-
voort). Bij het boek hoort ook een website 
met verwerkingsopdrachten, links en tips 
om verder te lezen.

Handboek vreemdetalendidactiek 
(onder redactie van 
Sebastiaan Dönszel- 
mann, Catherine van 
Beuningen, Anna Kaal 
en Rick de Graaff)  
verscheen bij  
Uitgeverij Coutinho,  
€ 44,50

Flexibele
leerwegen voor 

meertalige 
nieuwkomers in het
basis- en secundair 

onderwijs
 

Machteld Vandecandelaere

Waarom heeft het onderwijs nood 
aan meer flexibiliteit voor nieuw-
komers? Wat is de regelgeving 
precies om aangepaste leertrajec-
ten voor nieuwkomers te organi-
seren? En hoe richt je onderwijs 
in op maat van nieuwkomers? Het 
zijn stuk voor stuk vragen die in 
veel Vlaamse scholen naar boven 
komen, en waar dit boeiende boek 
sinds eind augustus een antwoord 
op weet te bieden. Machteld Van-
decandelaere, lerarenopleider en 
docent aan de KU Leuven, schreef  
eerder al een boek over flexibele 
leerwegen in het onderwijs, maar 
focust nu specifiek op een groep 
kinderen en jongeren voor wie een 
succesvolle schoolloopbaan vaak 
veel minder evident is. Bij ander-
stalige nieuwkomers – in dit boek 
op een positieve manier hertaald 
tot meertalige nieuwkomers – ko-
men zittenblijven, heroriëntering 
en schooluitval immers veel vaker 
voor, terwijl de Vlaamse regelgeving 
tal van mogelijkheden biedt om 
hen op maat te begeleiden. Wie op 
zoek is naar meer informatie over 
wat wel en niet kan, is bij dit boek 
aan het goede adres. Bovendien is 
alles doorspekt met tal van concre-
te voorbeelden en tips uit Vlaamse 
basis- en secundaire scholen.

Flexibele leerwegen voor 
meertalige nieuwkomers in het 
basis- en secundair onderwijs 
(Machteld Vandecandelaere) 

verscheen bij LannooCampus, 
€ 24,99

ISBN 9789401470117



Zicht op leerwinst. 
Scenario’s voor 
gestandaardiseerd 

toetsen
 

Maarten Penninckx, Jan Vanhoof, 
Amy Quintelier, Sven De Maeyer 

en Peter Van Petegem

In verschillende buurlanden zijn 
ze al jaren ingeburgerd: ge-
standaardiseerde toetsen. Hier 
in Vlaanderen is er, los van de 
toetsen die het katholiek onder-
wijs en het OVSG organiseren op 
het einde van het basisonderwijs, 
echter nog volop discussie over 
dat gestandaardiseerd toetsen, 
hoe zulke tests er dan zouden 
moeten uitzien, wat ermee wel of  
niet mag en kan gebeuren, en ga 
zo maar door. Zicht op leerwinst 
dateert al van enkele jaren terug, 
maar is gezien de huidige discus-
sies actueler dan ooit. Het weten-
schappelijk onderzoek waarover 
dit boek rapporteert, wil de 
discussies overstijgen en vooral 
laten zien dat het daadwerkelijk 
loont om een (meer) systema-
tisch zicht te krijgen op leerresul-
taten, leerwinst en toegevoegde 
waarde in het leerplichtonderwijs. 
De auteurs presenteren een 
aantal concrete scenario’s om 
leerwinst in kaart te brengen, 
en bieden zo stof  tot nadenken. 
Voor de meerwaardezoeker!

Zicht op leerwinst. 
Scenario’s voor 
gestandaardiseerd toetsen 
(Maarten Penninckx, Jan 
Vanhoof, Amy Quintelier, 
Sven De Maeyer en Peter 
Van Petegem) 
verscheen bij Acco, 
€ 10,60
ISBN 9789463440349

Iedereen
schoolmaker.
Investeren in
samen leren

 
Bert Smits en Yves Larock 

Hoe ga je als school om met 
verandering? Bert Smits en Yves 
Larock, allebei verbonden aan 
de organisatie Schoolmakers, 
delen in dit boek aan de hand 
van inzichtelijke kaders én hun 
jarenlange ervaring met veran-
deringsprocessen in scholen een 
aantal boeiende tips & tricks, 
die laten zien hoe je van je 
school een wendbare organisatie 
kunt maken, met veerkrachtige 
leraren en kwaliteitsvol onderwijs 
als resultaat. In het boek worden 
zeven hefbomen geïntroduceerd 
– een gedragen visie, samenwer-
ken, een verbindende werkplek, 
professionalisering, praktijkge-
richt onderzoek, kwaliteitsvol 
organiseren en effectief  school-
leiderschap – die samen het pad 
effenen om van samen leren, 
en zo van de school als lerende 
organisatie, écht werk te maken. 

Iedereen schoolmaker.
Investeren in samen leren  

(Bert Smits en Yves Larock)  
verscheen bij LannooCampus,  

€ 24,99
ISBN 9789401457484

Het verdwenen
paneel

Pieter De Poortere, Frank Pollet 
en Moniek Vermeulen 

De Leeuwen
van Vlaanderen

Pieter De Poortere

De Lees-Trip is een gloednieuwe 
reeks die wil inzetten op leesple-
zier via aantrekkelijke, boeiende 
stripverhalen. Grappige verhalen, 
op maat van kinderen en jonge-
ren, worden in de reeks telkens 
gecombineerd met strips en 
tekeningen. De Lees-trip bestaat 
uit vier verschillende niveaus, 
telkens met een eigen kleur. 
Intussen zijn de eerste twee 
boekjes in de reeks verschenen. 
Het verdwenen paneel mikt op 
de meer gevorderde lezer en 
vertelt het verhaal van Anna, 
een jong meisje dat het myste-
rie van het verdwenen paneel 
van het Lam Gods probeert op 
te lossen, terwijl De Leeuwen 
van Vlaanderen bestemd is voor 
anderstalige nieuwkomers die 
hun eerste stappen zetten in het 
Nederlands. De reeks wordt in 
de toekomst verder uitgebreid 
met nieuwe boekjes.

Het verdwenen paneel (Pieter 
De Poortere, Frank Pollet en 

Moniek Vermeulen) en 
De Leeuwen van Vlaanderen 

(Pieter De Poortere) verschenen 
bij Uitgeverij Nanuq, 

telkens € 9,95
ISBN 9789464005806 /  
ISBN 9789464005813 
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Anna en 
de dromenmaker

Maaike Lisa 
Villavicencio Fernandez & 
Heike Sofia Villavicencio 

Rammeloo

Voor Anna en de dromenmaker 
sloegen twee zussen de handen 
in elkaar. Maaike schreef  en Hei-
ke Sofia tekende. Het resultaat? 
Een beeldend verhaal waardoor 
iedereen die het leest of  voor-
gelezen krijgt er meteen van tot 
rust komt. Geef  je ogen de kost 
en ga helemaal op in deze ode 
aan de verbeelding: “Als je je 
ogen sluit en héél goed luistert, zal 
je ontdekken hoe bijzonder deze 
wereld is.”
Ideaal materiaal om in de kleu-
terklas mee aan de slag te gaan 
rond het thema dromen, slaap, 
verbeelding, fantasie, … Of  voor 
jou als leerkracht om even mee 
tot rust te komen na een drukke 
werkdag. 

Anna en de dromenmaker 
(Maaike Lisa Villavicencio 
Fernandez & Heike Sofia 
Villavicencio Rammeloo) 

verscheen bij De Eenhoorn, 
€ 18,95

ISBN 9789462914704 

Atlas van
expedities en

ontdekkingsreizigers
Isabel Minhós Martins & 

Bernardo P. Carvalho

Een non-fictieboek voor 8+ vol 
uitzonderlijke verhalen over ont-
dekkingsreizigers die de grenzen 
van de wereld verlegden. Het 
boek gaat veel verder dan Co-
lumbus of  Marco Polo. We lezen 
verhalen over Jeanne Baret, de 
eerste vrouw die verkleed als 
jongen een reis rond de wereld 
maakte of  over Ibn Battuta die 
maar liefst 30 jaar van huis was. 
Uitgeverij Boycott laat ons stee-
vast kennismaken met prachtige 
boeken van over heel de wereld. 
Dit boek werd geschreven en ge-
tekend door twee Portugese au-
teurs die samen met een groep 
vrienden een kinderboekenuitge-
verij hebben opgericht. Dit boek 
is een streling voor het oog en 
overtuigt ongetwijfeld leerlingen 
die moeilijk warm te krijgen zijn 
voor fictie. Kan vanaf  8 jaar, 
maar is zeker ook nog bruikbaar 
in het secundair onderwijs. 

Atlas van expedities en 
ontdekkingsreizigers 

(Isabel Minhós Martins & 
Bernardo P. Carvalho) 

verscheen bij Boycott, € 29,95
ISBN 9789492986252

De jongen  
op het dak

Aline Sax & Sassafras De Bruyn 

Eerst komen de achtuurmensen. 
Die zijn gehaast en een en al 
chaos. Daarna komen de tien-
uurmensen. Zijn zijn trager, voor-
zichter. De jongen op het dak 
ziet hoe voor iedereen de dag be-
gint. Maar hij doet niet mee. Hij 
zit op het dak. Daar voelt hij zich 
veilig voor gevoelens. Gaandeweg 
ontdek je als lezer waarvoor de 
jongen vlucht. De jongen op het 
dak is een universeel verhaal over 
verdriet en afscheid. De com-
binatie van de sobere taal van 
Aline Sax en de prachtige teke-
ningen van Sassafras De Bruyn 
zorgen voor een kleinood om te 
koesteren. Een erg geschikt boek 
om in gesprek te gaan met de 
leerlingen over rouw en verlies. 
Het kan vanaf  9+, maar is zeker 
ook nog geschikt voor een eerste 
graad secundair. 

De jongen op het dak  
(Aline Sax & Sassafras  
De Bruyn) verscheen bij  

De Eenhoorn, 
€ 22,50 

ISBN 9789462914520


