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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

Sammy
Siska Goeminne
Het hoofdpersonage van dit boek
doet er alles aan om niet op te
vallen. Hij hult zich in een pantser waarin hij zich veilig voelt en
iedereen op afstand houdt. In
heldere, eenvoudige taal schept
Siska Goeminne een aangrijpend
portret van een jongen die alleen
zijn weg moet zoeken in zijn kleine wereld. Het boek is bijzonder
geschikt voor aarzelende lezers
van de eerste of tweede graad
van het secundair onderwijs.

Sammy (Siska Goeminne)
verscheen bij De Eenhoorn,
€ 15,95. ISBN 9789462915473

Een eilandje vla in
een zee van chocola
Riet Wille &
Leriette Desir van Bergen
Een heel smakelijk prentenboek
vol versjes over eten. Mooi is ook
de aandacht voor diversiteit die
in het boek naar voren komt,
niet alleen de variatie in gerechten, maar ook in personages
is bijzonder. Rijmen terwijl het
water je in de mond komt! Zeer
geschikt om in interactie met de
kleuters te gaan.

Een eilandje vla in een zee van
chocola (Riet Wille & Leriette
Desir van Bergen) verscheen
bij De Eenhoorn, € 15,95.
ISBN 9789462915480

door Saskia Vandeputte

Feedback
in de klas
Stijn Vanhoof & Geert Speltinckx
In een aangename, to-the-point
en appellerende schrijfstijl
loodsen Stijn Vanhoof en Geert
Speltinckx je langs én voorbij
de basics van het werken met
feedback. De auteurs bieden
een praktijktheoretisch kader,
een stappenplan om feedback
in je les te integreren en een
beknopte inkijk in hoe je aan een
feedbackcultuur bouwt. Het boek
leest vlot weg en nodigt uit om
feedback de plaats te geven die
het verdient: in de kern van ons
didactisch handelen. 'Feedback
in de klas' is een aanrader voor
elke onderwijsprofessional die
zichzelf als begeleider van leeren ontwikkelprocessen au sérieux neemt. Het is bruikbaar als
leerkracht, handig om mee aan
de slag te gaan als schoolteam
en een handzaam naslagwerk
voor iedereen die onderwijsprofessionals op de klasvloer begeleidt. Een boek dat liefde voor
het ambacht ademt en je gidst
naar wat werkt, met respect voor
wat je al doet, op een no-nonsense manier die theorie en praktijk
mooi verbindt in hanteerbare
principes en toepasbare tips en
werkvormen.

Feedback in de klas. Verborgen
leerkansen (Geert Speltinckx
en Stijn Vanhoof) verscheen bij
LannooCampus, € 25,99
ISBN 9789401472166
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Overhaald
Thibaut Duthois,
Robbe Pessemier &
Nikolaas Mergan

Nederlands in de
onderbouw. Een
praktische didactiek
Helge Bonset, Martien de Boer &
Tiddo Ekens
Eind vorig jaar verscheen de
intussen al zevende druk van
Nederlands in de onderbouw, dat
voor het eerst in 1992 gepubliceerd werd. In bijna 30 jaar
tijd is de wereld onherkenbaar
veranderd, en dat betekent dat
ook het onderwijs en dus de
onderwijsdidactiek mee moeten
evolueren. Dat wordt ook duidelijk in deze zevende druk, waarin
een aantal nieuwe accenten zijn
gelegd die onmiskenbaar mee
ingegeven zijn door de tijdsgeest.
Zo komt digitale geletterdheid
uitgebreid aan bod, is er meer
aandacht voor taalbeschouwing,
en krijgt ook creatief schrijven
meer ruimte. Het boek is vooral
geschreven voor leraren Nederlands in Nederland, met focus
op de eerste en tweede graad
van het secundair onderwijs,
maar kan zeker ook voor Vlaamse leraren interessante inzichten
bevatten.

Nederlands in de onderbouw.
Een praktische didactiek (Helge
Bonset, Martien de Boer en
Tiddo Ekens) verscheen bij
Uitgeverij Coutinho, € 36,00.
ISBN 9789046907597

40-41

Eerder in dit nummer kon je al
alles lezen over Overhaald, een
bundel met kortverhalen en
gedichten die in een eenvoudige
taal zijn geschreven. Onder de
auteurs zitten klinkende namen
als Herman Brusselmans, Lize
Spit en Hans Bourlon, maar laat
dat niet de (enige) reden zijn
dat je dit boek in huis haalt.
Wat wel de doorslag zou moeten
geven: voor het eerst is er met
Overhaald een literatuurboek
dat specifiek gemaakt is voor
jongeren die het Nederlands nog
volop aan het leren zijn. Vroeger
moesten ze nog te vaak noodgedwongen in de kinderafdeling
van de bibliotheek op zoek, maar
dankzij dit boek zijn er nu een
hele reeks verhalen die aansluiten op hun taalniveau én interessesfeer. Overhaald ontstond
uit de bachelorproef van drie
studenten, die voor de creatie
van dit boek de handen in elkaar
sloegen met diverse partners uit
de cultuursector en het hoger
onderwijs. Bij de verhalen in het
boek werden ook oefeningen en
lestips ontwikkeld, die je kunt
downloaden op de website van
Arteveldehogeschool (www.arteveldehogeschool.be/overhaald).
Niet alleen een aanrader voor
OKAN-scholen, maar ook zeker
bruikbaar in verschillende jaren
van het secundair en volwassenenonderwijs.

Overhaald (Thibaut Duthois,
Robbe Pessemier en Nikolaas
Mergan) verscheen bij
Academia Press, € 12,99.
ISBN 9789401474078

Hoeveel talen
spreek jij? Wat je
altijd al wilde
weten over
meertaligheid
Marinella Orioni
Wie zich geregeld verdiept in
vakliteratuur rond meertaligheid, is de naam van Marinella
Orioni ongetwijfeld al tegengekomen. Ze schreef eerder al
boeken als Het meertalige kind
en Meertalig opvoeden, waarin
ze laagdrempelige informatie
moeiteloos verbindt met praktische en helder geformuleerde
tips. In Hoeveel talen spreek jij?
richt ze zich tot kinderen op de
basisschool (maar zeker ook tot
leraren, ouders en al wie mee wil
doen), om hen mee te nemen in
de wondere wereld van meertaligheid. Het is een wereld met
bijzondere woorden, exotische
klanken en allerlei kleuren. Zo’n
wereld vol verwondering, die
roept echter ook veel vragen op:
hoe leer je meerdere talen tegelijk? Wat gebeurt er dan eigenlijk
in je brein? En waarom is het
net goed om je moedertaal met
je ouders te spreken? Je leert
er in dit boek alles over, op een
heldere en speelse manier. Een
leuk boek om met kinderen in de
basisschool te gebruiken, maar
laat het zeker ook rondslingeren
in de lerarenkamer of bij jou
thuis op de salontafel… iedereen
zal er zich door aangesproken
voelen.

Hoeveel talen spreek jij? Wat
je altijd al wilde weten over
meertaligheid (Marinella Orioni)
verscheen bij Niño, een imprint
van Uitgeverij SWP, € 17,00.
ISBN 9789085600671
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Groeien in
executieve functies.
Hoe zo?

Mediagenda,
een offline agenda
voor online tijden

Catherine Malfait

Mediawijs

Ongetwijfeld werk je als leerkracht al heel regelmatig aan de
executieve functies van je leerlingen. Misschien zelfs zonder dat
je het zelf doorhebt. Dit praktijkboek voor het basisonderwijs
biedt heel wat handvatten om er
nog meer op in te zetten. Hoe
bevorder je het werkgeheugen
van je leerlingen? Hoe leer je je
leerlingen zichzelf organiseren?
In dit boek lees je niet alleen
meer over de achtergrond van
executieve functies, maar vind je
ook praktijktips die je meteen in
de klas kan toepassen.

Al stilaan aan het vooruit denken
aan volgend schooljaar? Daar
hoort een nieuwe agenda bij.
Misschien wil je dit jaar de
Mediagenda wel eens proberen.
In deze praktische werkagenda
krijg je elke week tal van ideeën
om je leerlingen mediawijzer te
maken. Je vindt er ook concrete
lesideeën mét verwijzing naar de
eindtermen. Een handige planner én inspiratie voor je lessen in
een: wat wil je nog meer?

Groeien in executieve functies.
Hoe zo? (Catherine Malfait)
verscheen bij LannooCampus,
€ 25,99
ISBN 9789401472173

Mediagenda (Mediawijs)
verscheen bij Owl Press,
de academische imprint van
Borgerhoff & Lamberigts,
€ 19,99

Niets
Gaea Schoeters &
Gerda Dendooven
Soms doe je een boek nietsvermoedend open en blijk je een
totaalkunstwerk in je handen te
hebben. Niets, de eerste samenwerking tussen auteur Gaea
Schoeters, illustrator Gerda Dendooven én componiste Annelies
van Parys is er zo een.
Laat je meevoeren in de wereld
van kat en hond die heel hard
proberen om aan niets te denken. Net zoals menig beginnend
beoefenaar van meditatie weet,
is dat niet zo gemakkelijk. Er
ontspint zich een filosofische discussie tussen kat en hond die je
doet vertragen. Want traag (voor)
lezen - of laten voorlezen via de
QR-code bij het begin van het
boek - en woord en beeld laten
binnenkomen is wat je met dit
boek moet doen. Zeer geschikt
voor zowel basis- als secundair
onderwijs.

Niets (Gaea Schoeters en
Gerda Dendooven) verscheen
bij De Eenhoorn, € 22,50
ISBN 9789462915411

