
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

Rebelleren kan je leren
Fanny Matheusen 

 
Rebelleren kan je leren wil niet louter de principes van Deep Democra-
cy (DD) vertalen naar het werken met kinderen en jongeren. Het boek 
wil leerkrachten handvatten geven om ‘jonge rebellen’ dankzij concrete 
DD-toepassingen hun plaats te laten innemen in de wereld en er een 
mooie(re) plek van te maken. Auteur Fanny Matheusen slaagt daarbij 
volledig in haar opzet. Dit is een toegankelijk boek dat inspireert en hand-
zame tips biedt. De verhalen uit de praktijk verrijken de tekst, de reflectie-
vragen bieden een duidelijke meerwaarde en helpen je om door de inhoud 
te navigeren. Rebelleren kan je leren laat je voortreffelijk kennismaken met 
Deep Democracy, zet aan tot denken en geeft goesting om aan de slag te 
gaan. De tools in dit boek vormen een schatkist aan mogelijkheden om in 
gesprek te gaan over wat er in de klas en op school toe doet. Het is een 
aanrader voor wie kleuters, lagereschoolkinderen, tieners én jongvolwas-
senen wil ondersteunen om inclusief  besluiten te nemen, te zeggen wat 
er gezegd moet worden, te debatteren, in verbinding te gaan en elkaars 
inbreng te waarderen.

Rebelleren kan je leren.
Deep democracy met kinderen en

jongeren (Fanny Matheusen) verscheen 
bij Pelckmans Pro, € 26,50 

ISBN 9789463372435

Atlas van het dialect
in Vlaanderen

Johan De Caluwe, Veronique  
De Tier, Anne-Sophie Ghyselen 

en Roxane Vandenberghe

De dialecten staan in Vlaanderen 
dan misschien niet meer zo sterk 
als enkele generaties geleden, 
maar ze blijven tot de verbeel-
ding spreken. Wie zelf  (nog) een 
dialect spreekt, is daar niet zel-
den trots op, en veel anderen zijn 
geboeid door dat lokale en vaak 
unieke stukje ‘taal-DNA’ waarover 
we beschikken. Aan onze uni-
versiteiten gebeurde tegelijk ook 
bijzonder veel onderzoek over 
die dialecten, en die is nu op een 
bijzonder visueel aantrekkelijke, 
wetenschappelijk onderbouwde 
maar tegelijk laagdrempelige 
manier te boek gesteld in de 
Atlas van het dialect in Vlaanderen, 
de opvolger van de Atlas van de 
Nederlandse taal van enkele jaren 
terug. Net als die vorige atlas 
mag ook dit bijzondere boek niet 
bij jou thuis en in de klas ontbre-
ken: het beantwoordt tientallen 
fascinerende vragen over onze 
dialecten, met tal van leuke  
weetjes, woordenlijsten, taal-
kaarten en mooie illustraties. Een 
boek om te koesteren én te ge-
bruiken, net als de dialecten zelf.

Atlas van het dialect in Vlaan-
deren (Johan De Caluwe, 

Veronique De Tier, Anne-Sophie 
Ghyselen en Roxane Vanden-

berghe) verscheen bij  
Lannoo, € 39,99

ISBN 9789401468404
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Saskia Vandeputte



Het Dikke
Alfabetboek
Frank Landsbergen

In Het Dikke Alfabetboek staat 
de taalverwondering helemaal 
centraal, en het plezier spat van 
de pagina’s. Auteur Frank Lands-
bergen is als computerlinguïst 
verbonden aan het Instituut voor 
de Nederlandse Taal, maar is 
naast een belezen neerlandicus 
ook een begaafd illustrator en 
animator: hij maakte alle illus-
traties en tekeningen in dit boek 
zelf, en neemt je maar wat graag 
mee op een boeiende tocht door 
alles wat letters interessant 
maakt. Het Dikke Alfabetboek is 
dan ook een wilde ontdekkings-
reis waarbij Landsbergen tal van 
bestemmingen aandoet: van de 
Steen van Rosetta tot het foneti-
sche IPA-alfabet, van het Chinese 
karakterschrift tot vlaggensig-
nalen, en van morsecode tot de 
maar liefst drie verschillende 
alfabetten in het Japans. Telkens 
is de uitleg helder, beknopt en 
bovenal bijzonder aanstekelijk, 
waardoor je als kind (en even-
goed als volwassene) nooit meer 
met dezelfde ogen naar ons 
alfabet zal kijken eens je dit boek 
uit hebt.
 

Het Dikke Alfabetboek 
(Frank Landsbergen) verscheen 

bij Lannoo, € 19,99
ISBN 9789401473668

Bijna alles wat
je moet weten over 
psychologie van kin-
deren en jongeren

Pedro De Bruyckere, Casper 
Hulshof & Liese Missinne

Dit lijvige boek bundelt - zoals 
de titel verklapt - bijna alles wat 
je moet weten over psychologie 
voor iedereen die met kinderen 
en jongeren werkt. Veel meer 
dan een dikke encyclopedie is 
het een handig naslagwerk dat 
je af  en toe eens ter hand kan 
nemen als je met een vraag over 
een bepaald thema zit. Praktisch 
inzetbaar zijn was dan ook een 
belangrijk uitgangspunt van de 
auteurs. Daarvan zijn de prak-
tijkfiches na elk hoofdstuk een 
goed voorbeeld. Je kan er heel 
concrete tips uithalen voor je 
lespraktijk. 

Bijna alles wat je moet  
weten over psychologie van  

kinderen en jongeren  
(Pedro De Bruyckere, Casper 
Hulshof & Liese Missinne)  

verscheen bij Lannoo  
Campus, € 27,99

ISBN 9789492873040 
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De dag dat jij begint
Jacqueline Woodson &

Rafael Lopez

Hoe voelt het om een klaslokaal 
binnen te komen en te zien dat 
niemand op jou lijkt? Om te 
voelen dat je anders bent dan 
de anderen, om tal van verschil-
lende redenen? Iedereen voelt 
zich er wel eens buiten vallen. 
Daarom is het zo sterk als we 
ons focussen op wat we gemeen 
hebben, op wat we kunnen 
delen met elkaar. Dat beschrijft 
Jacqueline Woodson op een 
krachtige manier in dit boek. 
De prachtige, warme illustraties 
van Rafael Lopez maken van dit 
prentenboek een echt pareltje 
voor alle leeftijden. 

De dag dat jij begint  
(Jacqueline Woodson &  

Rafael Lopez) verscheen bij 
Baeckens Books, € 13,99

ISBN 9789464290219


