De boekenkast

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

Spreekwoordenmix

Onmogelijk

Chrudoš Valoušek

Catarina Sobral

Beeldend aan de slag gaan met
spreekwoorden? Dan is Spreekwoordenmix het ideale boek.
Bekende spreekwoorden als ‘Nu
komt de aap uit de mouw’ of
‘De appel valt niet ver van de
boom’ worden door de Tsjechische artiest Chrudoš Valoušek
verbeeld in humoristische, kleurrijke linosnedes. Ook een aantal
minder voor de hand liggende
spreekwoorden zijn in het boek
opgenomen. Een leuke ontdekking en een ideale lesinstap voor
een lessenreeks rond spreekwoorden en zegswijzen!

Op zoek naar een originele
manier om uit te leggen hoe het
universum is ontstaan? Dat kan
je met Onmogelijk: een non-fictieprentenboek dat de ontstaansgeschiedenis op een toegankelijke,
bevattelijke én kleurrijke manier
uitlegt. Het boek plaatst de
oerknal op een visuele manier op
een tijdlijn en is bijzonder bruikbaar tijdens de lessen wero. Het
glossarium achterin geeft het
boek extra informatieve waarde.

Spreekwoordenmix
(Chrudoš Valoušek) verscheen
bij Boycott, € 14,95.
ISBN 9789492986269

Onmogelijk (Catarina Sobral)
verscheen bij Boycott, € 17,50.
ISBN 9789492986245

Alice in
Wonderland
Lewis Carroll & Valeria Docampo
(vertaling Siska Goeminne)
Wie heeft er nog geen exemplaar of bewerking van Alice in
Wonderland in de boekenkast
staan? Telkens opnieuw blijft het
verhaal van Lewis Caroll auteurs
en illustratoren inspireren tot
nieuwe interpretaties. Ook deze
bewerking, met illustraties van
Valeria Docampo, is een schot
in de roos - en een streling voor
het oog. Het grote formaat en de
prachtige tekeningen maken van
dit boek een ideaal voorleesboek
voor wie met een klassieker van
formaat aan de slag wil in de
klas. Maar ook wie met Alice in
Wonderland aan de slag wil in de
eerste graad van het secundair
onderwijs zal dit boek kunnen
gebruiken. Dit boek prijkt in
de boekenkast van Fons naast
Docampo’s eerdere boeken De
kleine prins en Het land van de
grote woordfabriek.

Alice in Wonderland
(Lewis Carroll & Valeria
Docampo (vertaling
Goeminne) verscheen bij
De Eenhoorn, €29,95.
ISBN 9789462915275
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Je impact als
leerkracht vergroten.
Hoe je in onderwijs
authentiek het
verschil maakt
Annick Jehaes &
Liesbet Moortgat

Handboek
taalgericht
vakonderwijs
Maaike Hajer en
Theun Meestringa
Een klassieker sinds de eerste
editie (uit 2004 alweer), dit boek
over hoe je als leerkracht kunt
inzetten op een taalgerichte
vakdidactiek. Door taalsteun te
bieden, veel interactiemogelijkheden te creëren en contextrijk
onderwijs te geven, werk je als
leraar niet enkel aan je vakdoelen, maar ook aan de taalontwikkeling van je leerlingen. Dit
boek koppelt de theorie op
intelligente wijze aan de praktijk,
en de vernieuwde (vierde) versie
die onlangs verscheen, heeft
een scherpere en duidelijkere
structuur meegekregen, met nóg
meer voorbeelden.

Handboek taalgericht
vakonderwijs (Maaike Hajer en
Theun Meestringa) verscheen
bij Uitgeverij Coutinho, € 29,50.
ISBN 9789046907573
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Een schooljaar is een ratrace die
start in september en waarvan
je de eindmeet (hopelijk) bereikt
in juni. Je stelt je als leerkracht
volledig ten dienste van je leerlingen. Voor stilstaan bij je eigen
professionele ontwikkeling is vaak
geen tijd. Dit boek brengt daar
verandering in. Via drie ankerpunten - authenticiteit, samenwerking
en participatie - ontdek je hoe
je als leerkracht nog meer het
verschil te maken dan je al doet.
Kleine spoiler: dat doe je niet door
grootse initiatieven, maar wel door
tijd te nemen om stil te staan
bij je professionele ontwikkeling.
Daarbij helpen de pauzemomenten achteraan in het boek. Inspirerend zijn ook de praktijkverhalen
van collega’s die allemaal op een
kruispunt in hun loopbaan belandden en vertellen welke keuzes ze
gemaakt hebben. Misschien niet
meteen een boek specifiek voor
leerkrachten Nederlands, maar zit
taal geven aan wat we denken en
voelen ons niet in het bloed? Een
aanrader voor al wie het gevoel
heeft op een kruispunt in zijn of
haar loopbaan te staan.

Je impact als leerkracht
vergroten. Hoe je in onderwijs
authentiek het verschil maakt
(Annick Jehaes & Liesbet
Moortgat) verscheen bij
Pelckmans, € 30,00.
ISBN 9789463372251

Van kop tot teen
met Charlotte
Van den Broeck
en Jeroen Dera
in de reeks
woorden temmen
Charlotte Van den Broeck
en Jeroen Dera
In Fons 8 kon je al lezen over het
eerste boek in de reeks woorden
temmen: 24 uur in het licht van
Kila&Babsie. Onlangs verscheen
het tweede boek in deze reeks van
poëzie-doe-boeken. In dit tweede
boek wordt de lezer uitgedaagd
door niemand minder dan Charlotte Van den Broeck en Jeroen Dera
om poëzie te lezen, te schrijven en
voor te dragen. Van den Broeck en
Dera selecteerden 30 Nederlandstalige gedichten die elk gelinkt zijn
aan een bepaald lichaamsdeel. Via
verschillende invalshoeken kan je
als lezer actief aan de slag met de
gedichten. Niet alleen zijn we fan
van de originele vormgeving van
het boek, maar ook de bruikbaarheid ervan in de klas maakt ons
enthousiast. De geselecteerde
gedichten zijn bijzonder geschikt
voor poëzieonderwijs in de derde
graad. De gedichten worden vaak
gelinkt aan andere literaire werken,
waardoor het boek ook binnen het
bredere kader van het literatuuronderwijs past.

Van kop tot teen met Charlotte
Van den Broeck en Jeroen Dera
in de reeks woorden temmen
(Charlotte Van den Broeck &
Jeroen Dera) verscheen bij
grange fontaine, € 24,55.
ISBN 9789082139532

Onderwijs
in een gekleurde
samenleving
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Orhan Agirdag

Buurtaal.
Praktische gids
voor het Nederlands in België
en Nederland
Miet Ooms
We delen in Vlaanderen een taal
met onze noorderburen, maar dat
Nederlands is in het noorden en
zuiden van ons taalgebied toch niet
helemaal hetzelfde Nederlands.
In dit vlot leesbare en inzichtrijke
boek duikt Miet Ooms in die taalverschillen. Buurtaal biedt uiteraard
veel lijstjes en voorbeelden, maar
het boek is vooral beschrijvend, niet
voorschrijvend. Verwacht dus geen
overzicht van taalregels, maar wel
een helder boek dat inzicht biedt in
hoe het nu eigenlijk zit met die verschillende ‘Nederlandsen’, en hoe
we in de huidige situatie terecht
zijn gekomen. Een frisse blik op
een klassiek thema, en dat konden
we wel gebruiken.

Buurtaal. Praktische gids voor
het Nederlands in België en Nederland (Miet Ooms) verscheen
bij Sterck & De Vreese, € 22,50.
ISBN 9789056156510

Dit is een rollercoaster van een
boek, waarin socioloog Orhan
Agirdag je laat zien hoe etnische
diversiteit een hefboom kan zijn
voor goed onderwijs. Op z’n
zachtst gezegd niet meteen een
mainstreamstandpunt, als je de
debatten rond onderwijs zo’n
beetje volgt: vaak worden etnische diversiteit en kwaliteitsvol
onderwijs daarin als water en vuur
voorgesteld. Taal speelt in die
discussies een centrale rol: het
spreken van een andere thuistaal,
en de vermeende ‘taalachterstand’
die daarmee gepaard gaat, zou dé
verklaring zijn voor onderwijsongelijkheid. Die mythe - en vele andere
- weet Agirdag in z’n boeiende en
bijzonder actuele boek overtuigend
te ontkrachten. Met Onderwijs in
een gekleurde samenleving krijg je
eigenlijk drie boeken in een: een
populariserend wetenschappelijk
werk dat inzicht biedt in het onderzoek naar diversiteit in onderwijs,
een praktijkboek dat inspiratie
en stof tot nadenken biedt, maar
evengoed een manifest of pamflet
dat de Vlaamse samenleving en al
haar zelfverklaarde onderwijsexperts wil schoppen tot ze een geweten krijgen - om het met Louis
Paul Boon te zeggen.

Onderwijs in een gekleurde
samenleving (Orhan Agirdag)
verscheen bij Epo, € 24,90.
ISBN 9789462672505

Van leeuw
tot leeuwerik
Riet Wille & Ann De Bode
Dit boek voor eerste lezers wist
ons onmiddellijk te bekoren. Het
is niet alleen prachtig vormgegeven met kleurrijke illustraties,
maar het is ook uniek in zijn genre. Een klassieker die hertaald
wordt naar een boek voor eerste
lezertjes: dat kom je niet vaak
tegen. Van leeuw tot leeuwerik is
een leesgroeiboek gebaseerd op
de dierenfabels van Aesopus. Het
boek wordt steeds complexer op
het vlak van taal en boodschap:
het begint bij AVI-Start en gaat
tot M7. Onmisbaar in de boekenkast in het eerste en tweede
leerjaar!

Van leeuw tot leeuwerik
(Riet Wille & Ann De Bode)
verscheen bij De Eenhoorn,
€ 24,95.
ISBN 9789462915251

