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Thema anderstalige nieuwkomers
Nieuwkomers starten met klanken
Anderstalige leerlingen beginnen best met het leren van de klanken. In
deze brochure vind je meer uitleg:
‘Nieuwkomers starten altijd met klankonderwijs’
14 praktische tips voor effectief klankonderwijs aan anderstalige leerlingen.
Het Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen maakte 20 klanken uitspraakvideo's. Per klank
staat er uitleg en oefeningen. Bekijk het overzicht van alle klanken met bijbehorende links.

De eerste Nederlandse woorden bij anderstalige leerlingen
De eerste 40 woorden – kleuters en jonge leerlingen
•

•
•
•

GO4ty! is een lijst van 40 basiswoorden die anderstalige jongeren
helpt de basisbehoeften uit te drukken
Flashcards
via instructies leren kinderen met de woorden simpele zinnetjes (wie-doet-wat) maken.
ppt met de woorden en een spel om ze te oefenen van Sofie De Saege.

Tijdens deze workshop maakt Marleen Peeters met jou de materialen. Je krijgt ook alle
prints. Lees dit artikel over de materialen die ze ontwikkelde. Kant en klaar is de speldoos 40
op een rij, die is wel betalend.

De eerste 700 woorden – alle leeftijden
Online woorden leren via JCLIC oefeningen
• ontwikkeld door ICT groep Noord-Limburg
• 700 meest gebruikte woorden in thema’s en deelthema’s van 6
woorden
• de volledige lijst met woorden per thema vind je onderaan de pagina
• de uitspraak van de woorden is duidelijk
• leerlingen kunnen er vrij snel zelfstandig mee aan de slag
• de woorden zijn ook in spelvorm gegoten.

De eerste 2000 woorden - kleuters en basisschool
Praten met Pim is een Nederlands project met een doorgaande NT2lijn. Voor 16 thema’s zijn er woordkaarten en vertelkaarten. Die zijn
gratis te downloaden. Elk thema is verdeeld in drie niveaus:
peuterwoorden (rood), kleuterwoorden (blauw) en uitbreidingswoorden (groen). De
handleiding biedt tal van didactische tips.
Het gratis WoordExtra oefent de eerste 2000 woorden. Er zijn uitlegfilmpjes,
geheugenspelletjes, puzzels en quizvragen. Een WoordExtra-lidmaatschap is gratis voor
kinderen die belang hebben bij het oefenen van de woorden. Ook Vlaamse leerlingen
kunnen er gebruik van maken.
Mail naar klantenservice@squla.nl. Vermeld daar de naam van de organisatie waar je werkt
en hoeveel codes je (gratis) wilt ontvangen.
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Online taal oefenen
Cursus Nederlands voor leerlingen tot 10 jaar
Elena learning (een Europees project) is een volledige, kant-en-klare online cursus voor
kinderen vanaf 4 tot 8. In 10 lessen maken de leerlingen kennis met Elena, haar familie en
nieuwe vriendjes. De handleiding voor de docent bevat duidelijke aanwijzingen. Ook is er
aandacht voor differentiatie. Op deze site vind je dit aanbod voor anderstalige kinderen van 8
tot 10 jaar. Met video’s, prentenboeken en een selectie van online oefeningen die leerlingen
ook op hun kleuren.

Beeldwoordenboek - alle leeftijden
Dit gratis (online) woordenboek (ook als app beschikbaar) bevat meer
dan 80.000 Nederlandse, vaak gebruikte woorden. Het geeft voor de basiswoorden de
verschillende betekenissen. Per betekenis zie je voorbeelden van het gebruik, synoniemen
en tegenstellingen. Veel woorden zijn ook voorzien van een foto. Het is een slim programma,
dat het woord dat je typt (ook al is het fout geschreven), probeert te herkennen. Het werkt
goed in combinatie met voorleessoftware. Klik op ‘help’ en dan zie je in één overzicht hoe het
programma werkt. Hier vind je een korte handleiding met screenprints

Sos-bundel Nederlands
SOS-bundels voor oudere leerlingen
Heel bruikbare downloadbare werkbundels, ontwikkeld door studente Nathalie Mattys.
Bedoeld om te gebruiken als project om de zwakste OKAN-leerlingen te helpen bij benen. Er
is ook een bundel met informatie en ideeën om de sterkste OKAN-leerlingen uit te dagen.
Zeker ook bruikbaar voor anderstalige leerlingen in het secundair onderwijs.

SchoolTV met voorbeeldwerkboeken voor WO
Eureka gebruikt SchoolTV voor alle leeftijden en heel wat onderwerpen. Luisteren, kijken en
lezen naar wat je boeit, is een krachtige manier van lezen. Voor kinderen die niet graag of
niet goed lezen, is SchoolTV/beeldbank een heel goede vervanger voor informatief lezen.
Je vindt weldra op onze website Eureka themaboeken die steunen op schoolTV.
Je kan in SchoolTV de gesproken tekst ook downloaden en kopiëren en bewerken. Allerlei
oefeningen zijn dan mogelijk: overtypen, overschrijven, de kern markeren, vragen stellen,
taalbeschouwing, woorden opzoeken in het woordenboek, prenten toevoegen.
Voor pubers is de serie 'ZAP echt gebeurd' sociaal boeiend om te
beluisteren. De reeks Clipphanger biedt heel wat 'waarom' of 'hoe werkt dat'
filmpjes.

Vijf op een rij - Handboek taalontwikkelingsstoornissen
Vijf op een rij is gratis downloadbaar en bevat tips die leiden tot mondig
maken. Het is een bruikbaar instrument voor professionelen over
Taalontwikkelingsstoornissen (dysfasie). Start met blz. 28-30 en herwerk tot
een kortere lijst voor leerkrachten en ouders.
Uitgeverij Kentalis.
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Thema kinderen met moeilijk gedrag in de klas
Explosief gedrag in de klas, wat kan je doen?
Gedragspecialist Anton Horeweg kadert in dit artikel explosief of
moeilijk gedrag op school. Hij verwijst naar 5 mogelijke domeinen van
waaruit je greep kan krijgen op dit gedrag (Greene en Ablon (2007):
•
•
•
•
•

Gebrekkige executieve vaardigheden
Taalverwerkingsproblemen
Vaardigheden op het gebied van emotieregulering
Vaardigheden op het gebied van cognitieve flexibiliteit
Sociale vaardigheden

Van dezelfde auteur:
• Explosief gedrag: wat kan je doen (deel 2)
• ODD - tips in de klas
• Dyslexie - tips voor de leerkracht
• Omgaan met gedragsproblemen
• Gedragsproblemen in de klas: preventie

Omgaan met druk en ongeconcentreerd gedrag - voor
ouders en leerkrachten
In een VLOG-serie geven wetenschappers van Academische
Werkplaats ADHD en druk gedrag antwoord op vragen die bij ouders,
kinderen en leerkrachten leven.
In deze vlog legt Anouck Staff (Vrije Universiteit Amsterdam) uit welke technieken
leerkrachten kunnen inzetten in de klas om structuur te bieden en om gewenst gedrag te
versterken.

Zoveel woedebuien! Voorkomen en aanpakken
Rian Meddens, Orthopedagoog legt in dit artikel uit waar
woedeaanvallen vandaan komen en hoe je ze kan voorkomen.
Hierdoor zal je je kind beter begrijpen. Ook krijg je handvatten hoe je
ermee kunt omgaan, zodat de woedebuien minder heftig worden of
zelfs helemaal afnemen.
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Thema welzijn en zorg
Ondersteun je schoolteam
Zien in de klas geeft tips voor een Teambijeenkomst met
aandacht voor het scherp stellen van de visie, de voorwaarden
voor een goede start en het loslaten waar je geen invloed op
hebt. Start en eindig de eerste periode de werkdag met een
teambijeenkomst. Bespreek de vragen en zorgen. Maar leg ook
de nadruk op de dingen die goed liepen en de vreugdevolle
momenten

Eenvoudige vragenlijsten helpen je om zorg toe te voegen bij jonge kinderen
De vragenlijsten zijn bruikbaar voor kinderen vanaf het 3de leerjaar:
•
•

De vragenlijst van Kees Van Overveld is een korte vragenlijst.
Ben je bezorgd en wil je meer weten, laat dan 'Hoe gaat het met je’? van
'Zien in de klas' invullen. Ga dan in gesprek met de leerling én de ouders.
Betrek het zorgteam en eventueel het CLB.

Emoties bespreken in verschillende talen, handige kaarten
Deze emotiekaarten van LOWAN ondersteunen gezinnen met een
andere thuistaal.
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Thema rekenen
Basisonderwijs: online rekenhulp
Stichting goed rekenonderwijs legt uit
Bekijk het aanbod instructievideo’s. Bij elk filmpje zijn er
werkbladen. Je kan zelf sommen invoeren.

Leestrainer.nl
Bekijk het uitgebreid oefenaanbod. Kies een groep voor Nederland, trek 2 af om een
gelijkaardig niveau in Vlaanderen te vinden. Kies rekenen. Je vindt heel wat leuke opgaven
met directe feedback.

Secundair onderwijs: online wiskunde begrijpen en oefenen
Math4All - verkennen, inoefenen, toetsen
Math4All heeft een recent vernieuwd aanbod voor het wiskunde-onderwijs in
Nederland en voor verschillende niveaus tot de eindklassen. Je kan ook heel
wat gebruiken met Vlaamse leerlingen. Elk onderwerp heeft een uitgebreid
lesaanbod. Eerst theorie en de link met de werkelijkheid. Dan een uitgewerkt
pakket met oefeningen, een test en de oplossingen.

WiskundeAcademy toegankelijke uitlegvideo's
WiskundeAcademy biedt gratis instructievideo's over
wiskunde. Een breed aanbod van YouTube-video's, vlot te
navigeren via de website.

Eureka Die-'s-lekti-kus vzw • Diestsesteenweg 722, 3010 Kessel-Lo

6

www.eurekaleuven.be | letop@eurekaleuven.be

Bezoek onze website
www.eurekaleuven.be

Laat ons weten waarbij jij nog extra hulp kan gebruiken.
Zit je met een didactische vraag?
Meer informatie nodig rond een bepaald thema? Laat het ons weten.
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