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Kinderen op
internet met de
webjuf Apr 20 2022
Overzicht van
adressen van
websites, verdeeld
over verschillende
onderwerpen. Met
gekleurde
schermafbeeldinge
n. Vanaf ca. 10 jaar.
Taalbeleid op
school Feb 24 2020
Scholen dienen oog
te hebben voor
veranderingen in de
samenleving en
moeten in staat zijn
deze te vertalen
naar hun onderwijs.
Dit boek
ondersteunt
scholen bij het
aangaan van deze
uitdaging en gaat in
op de vraag hoe ze
dit in hun
taalonderwijs
kunnen vormgeven.
Vele voorbeelden
illustreren hoe
scholen en
docenten een brug
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kunnen slaan
tussen theorie en
praktijk. In de
eerste
hoofdstukken
worden de
achtergronden van
taalbeleid belicht.
Vervolgens worden
handvatten
aangereikt
waarmee
schoolteams,
taalwerkgroepen,
schoolbegeleiders
en
taalcoördinatoren
direct aan de slag
kunnen op de eigen
school. Er wordt
aandacht besteed
aan het schrijven
van een
taalbeleidsplan en
het uitwerken van
verbetertrajecten.
Uitgangspunt is dat
duurzame
verbeteringen
alleen tot stand
kunnen komen als
het hele team zich
betrokken voelt bij
het veranderproces.
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Daarnaast wordt er
ingegaan op de
mogelijkheden die
het taalonderwijs
biedt om leerlingen
te ondersteunen bij
het ontwikkelen van
de vaardigheden
voor de 21ste eeuw.
Dit boek is de
uitkomst van een
denkproces over
taalonderwijs en
een zoektocht naar
handvatten om
kwaliteitsverhoging
in de praktijk vorm
te geven.
De wereld in
getallen Oct 26
2022
Psychologie Jun 29
2020 Inleidend
studieboek op
hbo/wo-niveau.
Word 2003+
Excel 2003 voor
Dummies
[dubbelpocket]
Sep 13 2021
Gedrang op de
gang. 50 jaar
voortgezet
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inDownload
blog.frantic.im on
November 27, 2022 Pdf
For Free

Nederland Sep 20
2019 Journalistieke
beschrijving van het
schoolleven in het
voortgezet
onderwijs.
Pedagogische
studiën Nov 03
2020
Vote for Overman
Mar 27 2020
Moreel-politieke
heroriëntatie in het
onderwijs Jan 17
2022
Hoe kinderen
woorden leren Mar
19 2022
Geschreven teksten
kunnen begrijpen,
is essentieel voor
kinderen om goede
resultaten te
behalen op school.
Talloze studies
hebben aangetoond
dat een goede
woordenschat de
belangrijkste
voorspeller is voor
het begrijpen van
teksten. Dit boek
bespreekt de
nieuwste visies op
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hoe kinderen
woorden leren en
hoe zij hun
woordenschat
kunnen verbreden
en verdiepen.
Daarbij wordt een
onderscheid
gemaakt tussen
woorden van
verschillende
moeilijkheidsgraad
en worden ook
verschillende
vormen van
toetsing besproken.
Het boek sluit af
met een aantal
uitgewerkte
lesvoorbeelden en
een lijst met
nagenoeg 1700
woorden die voor
leerlingen in het
basisonderwijs
belangrijk zijn.
Deze publicatie is
bedoeld voor
leerkrachten, intern
begeleiders,
zorgleerkrachten,
lerarenopleiders,
(ortho)pedagogen,
onderwijskundigen,
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taalkundigen,
logopedisten en
andere
professionals die
betrokken zijn bij
het onderwijs, of
die voor een van die
functies in
opleiding zijn.
praten met je
puber Dec 16 2021
‘Een aanrader voor
ouders van pubers!’
mama.nl Dit boek
gaat over pubers en
over wat zich
afspeelt in hun lijf
en in hun hoofd en
hoe dit de relaties
die zij hebben met
ouders en
leeftijdgenoten
beïnvloedt. In deze
herziene editie van
Praten met je puber
gaat Annette
Heffels dieper in op
de relatie tussen
ouders en pubers.
Alle aspecten van
de puberteit
worden bekeken:
Lichamelijke en
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veranderingen
Seks, drugs,
internet School,
vrienden, uitgaan,
geld Gescheiden
ouders en
stiefgezinnen De
pubertijd is zowel
voor de pubers zelf
als voor hun ouders
een bijzondere en
enerverende
periode. Soms is
het ronduit lastig
en soms maak je je
zorgen, maar vaak
is het heel
ontroerend en leuk
om te zien hoe je
kind op weg gaat
om volwassen te
worden.
Waarschijnlijk is er
geen enkele periode
in je leven waarin je
als ouder zo wordt
geconfronteerd met
jezelf en met je
eigen emoties.
Omgaan met je
puber betekent ook
nadenken over
jezelf. Annette
Heffels is
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psychotherapeut en
moeder van drie
kinderen. Ook
schreef zijn Praten
met je partner en
Moeders en
dochters. Zij heeft
een eigen praktijk
en helpt mensen op
het gebied van
partner- en
gezinsrelaties. De
vele voorbeelden
uit haar eigen
praktijk en haar
eigen gezinssituatie
maken die boek
héél herkenbaar.
Toetsen in het
hoger onderwijs
Jun 17 2019
Toetsing in het
hoger onderwijs
staat meer dan ooit
volop in de
belangstelling.
Sinds de
verschijning van de
eerste druk van
Toetsen in het
hoger onderwijs in
2002 is er veel
veranderd op
toetsgebied. Door
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nieuwe inzichten in
hoe toetsen het
leergedrag van
studenten sturen en
door veel strengere
accreditatie-eisen
zijn opleidingen en
docenten er van
doordrongen dat
toetsbeleid en goed
toetsen
onontkoombaar
zijn. Van elke
opleiding wordt
vereist dat deze én
beschikt over een
adequaat systeem
van toetsing en kan
aantonen dat de
beoogde
eindkwalificaties
worden
gerealiseerd.
Daarom besteden
opleidingen en
docenten steeds
meer aandacht aan
de wijze waarop
studenten worden
getoetst. Nadat in
de tweede herziene
druk in 2006
onderwerpen als
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opsporen van
plagiaat, en EVC
(Erkenning
Verworven
Competenties) zijn
toegevoegd is de
derde druk verder
geactualiseerd. In
deze derde druk
zijn nieuwe
onderwerpen
opgenomen die de
kwaliteit van
toetsing
beïnvloeden, zoals:
toetsbeleid,
toetsprogramma's,
formatief toetsen,
rubrics, toetsen van
onderzoeksvaardigh
eden, performance
assessment,
competentietoetsin
g en landelijke
kennistoetsen.
Bestaande
hoofdstukken en
literatuurlijst zijn
geactualiseerd.
Toetsen in het
hoger onderwijs
bevat veel
praktische
hulpmiddelen en
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voorbeelden. Het is
een bron van
inspiratie voor
individuele
docenten en
opleidingen in het
hoger onderwijs,
voor
examencommissies
en toetscommissies.
Omgaan met
dyslexie Oct 22
2019
Word 2007 voor
Dummies Jul 11
2021
Multi - Girl Culture Nov 15
2021 In this highly
readable book,
Linda Duits
investigates girl
culture in the Dutch
multicultural
society. Her
ethnographic
account provides a
thick description of
life at school, still
the most prominent
setting foor todays
youth. She followed
young girls of
diverse ethnic
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backgrounds in
their transition
from primary to
secondary school,
focusing on the
ways they use the
body, clothing and
media in their
"performance" of
identity. Countering
several media
hypes, including the
internet generation,
the headscarf
debate and the
sexualisation of
society, Duits
shows how
contemporary girl
culture is a
mundane culture
that is reflexively
negotiated in an
everyday setting.
Nederland
meertalenland May
29 2020 This title
can be previewed in
Google Books http://books.google.
com/books'vid=ISB
N9789052603384.
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en dyscalculie Aug
24 2022 In dit boek
gaan de auteurs na
wat rekenen
eigenlijk is, waarbij
uitgebreid wordt
ingegaan op
getalbegrip. Verder
zetten zij uiteen
welke eisen het
rekenen aan
kinderen stelt,
welke
eigenschappen van
kinderen
(bijvoorbeeld
psychische
aspecten) het
rekenen kunnen
belemmeren, welke
eisen aan de
didactiek moeten
worden gesteld, en
vooral welke
oplossingen er voor
rekenproblemen
zijn. Het boek
brengt datgene wat
in praktijk en
theorie met
betrekking tot
rekenproblemen
wordt aangetroffen
in kaart.
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Rekenproblemen
kan als handboek
dienen voor
leerkrachten,
remedial teachers
(in opleiding),
orthopedagogen,
psychologen,
ouders en verder
allen die te maken
hebben met
kinderen die
problemen hebben
met het elementaire
rekenen.
Succesvolle
allochtone
leerlingen Jan 05
2021 Artikelen over
de vorderingen van
allochtone
leerlingen in het
voortgezet, hoger
beroeps- en
academisch
onderwijs.
Prentenboeken
lezen als
literatuur Dec 24
2019 Neerslag van
het
promotieonderzoek
naar de literaire
competentie van
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kleuters en
manieren om deze
te ontwikkelen. Met
enige illustraties.
Voor onder meer
vakcollecties
jeugdliteratuur.
Een droom ben je
geworden May 09
2021
Zesentwintigste
conferentie 'Het
Schoolvak
Nederlands' Feb
18 2022
Conferentiebundel
van de
zesentwintigste
editie van de
Conferentie Het
Schoolvak
Nederlands die
plaats vond op 16
en 17 november
2012. Deze
conferentie is een
rijk forum voor
allen die zich bij de
ontwikkelingen van
het onderwijs
Nederlands in alle
mogelijke
leeromgevingen
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Download
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For Free

Alle beschikbare
samenvattingen van
de workshops ook
van de voorbije
jaren zijn nu
gedigitaliseerd
http://taalunieversu
m.org/onderwijs/
conferentie_het_sch
oolvak_nederlands/
bundels/zoek/
Tussen afkomst
en toekomst Oct
14 2021
Kanttekeningen...
bij opvoeding,
onderwijs, beleid,
werk in uitvoering
Apr 27 2020 Dit
boek telt vier
domeinen:
Opgroeien en
opvoeden,
Onderwijs en
educatie,
Maatschappelijke
ontwikkelingen en
beleid, en Werk in
uitvoering. Ze zijn
betrekkelijk
zelfstandig, ze
lopen in elkaar
over. Een viertal
dat evenmin dwingt
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tot een
leesvolgorde. De
teksten zetten soms
aan tot twijfel, tot
tegenspraak. En die
vormen
noodzakelijke
voorwaarden voor
zinnig onderzoek en
zeker voor praktijken innovatiegericht
onderzoek – waarin
Belgische en
Nederlandse
hogescholen sinds
de eeuwwisseling
zo sterk zijn
geworden. De
kanttekeningen zijn
bedoeld voor
docenten,
studenten, sociale
en
educatieprofessiona
ls en voor iedereen
die geïnteresseerd
is in de naoorlogse
ontwikkelingen van
wederopbouw,
verzorgingsstaat,
neoliberalisme,
participatiesamenle
ving,…
Stresskids Oct 02
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2020 Survivalgids
voor gestreste
kinderen én hun
ouders;;;Heel wat
kinderen bezwijken
onder de druk van
school of hobby's.
Prestaties worden
niet meer gemeten
aan inzet,
spitsvondigheid,
creativiteit of
plezier in het leren
maar aan snelheid,
punten en de
capaciteit om
letterlijk te
herhalen.;;;Kindere
n met stress,
angsten, spierpijn,
nek- en
buikpijnklachten,
slapeloosheid, een
laag zelfbeeld en
hopeloze ouders...
dit kan geen toeval
zijn. de druk wordt
soms gewoon te
groot!;;;Dit boek
helpt je om van je
SOS-kind (kind met
zichtbare stress,
onderprestaties en
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een relaxed kind te
maken, dat zich
goed voelt in zijn
vel en plezier heeft
in het leren. ;;;Met
tips en trucjes voor
thuis en in de klas
om je kind zonder
druk vlotter te laten
leren. In minder
tijd, met minder
moeite, meer
resultaat behalen
thuis, in het spel en
op school...Heel wat
kinderen bezwijken
onder de druk van
school of hobby's.
Prestaties worden
niet meer gemeten
aan inzet,
spitsvondigheid,
creativiteit of
plezier in het leren
maar aan snelheid,
punten en de
capaciteit om
letterlijk te
herhalen. Kinderen
met stress, angsten,
spierpijn, nek- en
buikpijnklachten,
slapeloosheid, een
laag zelfbeeld en
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wanhopige ouders...
Dit kan geen toeval
zijn. De druk wordt
soms gewoon te
groot! Dit boek
helpt je om van je
SOS-kind - een kind
met zichtbare
Stress,
Onderprestaties en
Spanningsklachten
- een relaxed kind
te maken, dat zich
goed voelt in zijn
vel en plezier heeft
in het leren. Met
vele tips en trucjes
voor thuis en in de
klas die je kind
zonder druk vlotter
laten leren!
6e Anéla
conferentie Jun 10
2021
Dit is dyscalculie
Jun 22 2022
Dyscalculie is een
stoornis in het
(leren) rekenen, die
steeds meer
aandacht krijgt. In
dit nieuwe
standaardwerk Dit
is dyscalculie geeft
8/12

dyscalculie-expert
prof. dr. Hans van
Luit op een
toegankelijke
manier inzicht in de
achtergrond,
diagnostiek en
aanpak van
dyscalculie, zowel
op school als thuis.
Om in de school het
onderwijs af te
stemmen op de
zwakke rekenaar, is
van leerkrachten en
ook schoolbreed
veel kennis en
kunde nodig. Van
Luit laat zien hoe
leerlingen met
dyscalculie kunnen
worden
ondersteund en
welke geschikte
interventies er zijn.
De stoornis wordt
mede op basis van
casuïstiek uitvoerig
uitgediept en
toegelicht.
'Onderzoek toont
aan dat kinderen
ontzettend veel
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vroege signalering.
Het gaat dan niet
alleen om het
bepalen van een
score, maar bovenal
om inzicht in
specifieke
individuele
tekorten. Hierdoor
wordt het mogelijk
de leerling gericht
te helpen.' Dit is
dyscalculie is een
onmisbaar boek en
waardevol
naslagwerk voor
iedereen die
geïnformeerd wil
worden over
dyscalculie:
leerkrachten,
rekenspecialisten,
remedial teachers,
gedragsdeskundige
n, hbo- en wostudenten en
geïnteresseerde
ouders. 'Stimuleren
helpt en kan
(vroege)
rekenproblemen
helpen voorkomen
en wellicht de
consequenties van
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dyscalculie
verminderen.'
Rapportage
minderheden 2001
Aug 20 2019
Exploring childhood
in a comparative
context Mar 07
2021 Exploring
Childhood in a
Comparative
Context meets an
increasing need for
students focusing
on early childhood
to be familiar with
alternative
practices in other
countries. Providing
a ready-made
source of
information about a
wide range of
countries including
Finland, the
Netherlands, the
United States, New
Zealand, Japan,
South Africa and
many more, the
book clearly
describes the way
each country
understands and
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conceptualises
childhood. Each
chapter includes
contextual
information about
the country, an
introduction to the
theory that has
shaped practice and
describes the
curriculum for preschool and primary
education.
Including vignettes
from practitioners
working in each
country to illustrate
practice, the
chapters explore
key themes such as:
Child development
Parental
involvement
Teaching and
learning
Professionalism
Assessment Pupil
experience.
Accessibly written
and including
opportunities for
reflection, this
timely new book
To Download
will Where
give students
a
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For Free

valuable insight
into alternative
education systems
that is essential if
they are to become
practitioners with a
current and global
approach.
Handboek
diagnostiek in de
leerlingenbegeleidi
ng Feb 06 2021 Om
elke leerling
onderwijs en zorg
op maat te kunnen
bieden, moeten zijn
specifieke
onderwijs- en
opvoedingsbehoefte
n, en de context
waarin hij
functioneert, in
kaart worden
gebracht. Het is
een hele klus, een
bijna onmogelijke
taak zelfs, om over
elk mogelijk
probleem een
parate kennis van
de recentste
wetenschappelijke
inzichten te
bezitten. Dit
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handelingsgericht
handboek bundelt
alvast alle
inhoudelijke
wetenschappelijke
kennis die vereist is
om de diverse
diagnostische
vragen te
beantwoorden. Per
thema of doelgroep
wordt een stand
van zaken gegeven
van de
theorievorming en
het empirische
onderzoek, met een
vertaling van
theorie en
onderzoek naar de
diagnostische
praktijk. Vervolgens
komt een selectie
van diagnostische
middelen aan bod:
tests, vragenlijsten,
observatieschalen,
interviews enz. Ten
slotte, gaat elk
hoofdstuk in op de
aansluiting tussen
diagnostiek en
advisering of
hulpverlening. Het
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handboek is in de
eerste plaats
bedoeld voor
(school)psychologe
n en
(ortho)pedagogen
in de onderwijs- of
leerlingenbegeleidi
ng met diagnostiek
in hun takenpakket
en studenten in de
(toegepaste)
psychologie en
pedagogische
wetenschappen.
Ook anderen die
een degelijke
kennis over
diagnostiek willen
verwerven, vinden
hier hun gading. De
inzichten die in dit
handboek staan
beschreven, gelden
zowel voor het
Vlaamse als voor
het Nederlandse
onderwijsveld. Ze
kunnen toegepast
worden in zowel het
basisonderwijs als
het secundair of
voortgezet
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Stapelen en
doorpakken.
Marokkaanse
studenten in
Amsterdam Sep 01
2020
Kenmerken van
zorgleerlingen in
het vmbo.
Bezinning op het
leerwegondersteun
end onderwijs Dec
04 2020
The South African
Journal of
Communication
Disorders Nov 22
2019
Onafscheidelijk?
Apr 08 2021 Een
vrouw moet haar
evenwicht zien te
hervinden wanneer
ze geconfronteerd
wordt met
gebeurtenissen uit
het verleden.
De basisschool
binnen bereik Jul
23 2022
Handleiding voor
directies van
basisscholen om
voor beleid
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essentiële gegevens
te vergaren en daar
het beleid
vervolgens op te
baseren.
Leraren met hoge
verwachtingen
Aug 12 2021 We
horen voortdurend
oproepen dat
leraren hoge
verwachtingen
moeten hebben,
maar wat dit in de
praktijk betekent
wordt nooit
duidelijk gemaakt.
Leraren met hoge
verwachtingen
beschrijft de
overtuigingen en
werkwijzen van
leraren met hoge
verwachtingen en
biedt leraren
praktische
handvatten om hun
lessen te
verbeteren en hun
onderwijs anders in
te richten. Zo
ontstaan klassen
waarin van alle
leerlingen een veel
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hoger leerniveau
wordt verwacht dan
leraren voorheen
misschien voor
mogelijk hielden.
Het boek laat aan
de hand van zowel
wetenschappelijk
onderzoek als
praktische
voorbeelden zien
hoe de
leerprestaties van
leerlingen kunnen
verbeteren. Leraren
met hoge
verwachtingen
onderzoekt drie
belangrijke thema's
waarop leraren met
hoge
verwachtingen zich
wezenlijk
onderscheiden: de
manier waarop zij
leerlingen in de les
groeperen om te
leren, de manier
waarop zij een
zorgzaam
klasklimaat creëren
en de manier
waarop zij doelen
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leerlingen te
motiveren,
autonomie te
bevorderen en
beheersingsleren
('mastery learning')
te stimuleren.
Vijfde
sociolinguïstische
conferentie May 21
2022
Onderwijs en
ongelijkheid Jul 31
2020
Preventie en
behandeling van
leesproblemen Jul
19 2019 Over wat
we 'omgangskennis'
kunnen noemen,
omgaan met
dyslexie, is nog
maar weinig
geschreven. Dit
boek behandelt
precies dit
onderwerp, van
kind tot
volwassene, op alle
gebieden:school,
beroep, vrije tijd en
interactie met
gezinsleden en
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anderen.
Het geheime
weekboek van
groep acht Jan 25
2020 Lekker lezen
dankzij
PrismaDyslexie! Dit
ebook uit de serie
PrismaDyslexie
bevat het lettertype
Dyslexie. De letters
van dit lettertype
zijn zodanig
aangepast dat
dyslectici minder
moeite hebben ze
van elkaar te
onderscheiden,
waardoor er minder
leesfouten gemaakt
worden en het
lezen gemakkelijker
wordt. Herkenbaar
en grappig boek
voor iedereen in
groep 8! Aan het
begin van groep
acht besluiten
Rachelle, Janneke,
Sven en Thomas om
samen een jaar lang
een geheim
weekboek bij te

houden. Per week
schrijven ze om de
beurt op wat ze
allemaal hebben
meegemaakt.
Iedereen heeft
natuurlijk zijn
geheel eigen versie
van de verhalen.
Bijvoorbeeld over
de jonge meester
Alex, die het heel
moeilijk vindt om
seksuele
voorlichting te
geven. Of over de
spannende tijd rond
de Cito-toets en
tijdens het
schoolkamp. En
natuurlijk over de
afscheidsavond en
de prachtige film
die ze daarvoor
maken. Een
levendig en geestig
vervolgverhaal, vol
met bekende
Jacques Vriensingrediënten.
Eindtoets
oefenboek Sep 25
2022
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