AANWINSTENLIJST TAALOTHEEK
100 X creatief met taal [Boek] . - Dominique Collet. - 112 p. : ill. Nederlands. - 9789081560900. - Gent. - Roeland, 2011
Nederlandse taal ; taalgebruik
Nederlandse taal ; basisonderwijs ; leermiddelen
Nederlandse taal voor anderstaligen
OBBE_BEHB [TATH] 27 LA SE
Babbelspel junior : aanvulling denk-, doe- en logotaal [Spel] . 1 doosje met 60 kaarten. - Nederlands. - Ternat. - Baert, s.a.
Aanvullende kaartenset die kan gebruikt worden in combinatie met het Junior
Babbelspel. Het Junior Babbelspel nodigt op een speelse manier uit om een
aantal sociale en interpersoonlijke vaardigheden concreet te oefenen.
OBBE_BEHB [TATH] 49 LA
Babbelspel junior : spelenderwijs inzicht krijgen in sociale en verbale
vaardigheden [Spel] . - Jos Sleven. - 1 doos (vijver bestaande uit 13
puzzelstukken, 2 vishengels met magneet, 4 X 10 houten magnetische visjes, 4
X 40 opdrachtkaarten, 1 handleiding). - Nederlands. - Doelgroep:
Kleuteronderwijs, spelers: 1-8. - Ternat. - Baert, s.a.
Het babbelspel Junior nodigt kleuters op een speelse manier uit om de eerste
sociale en inter-persoonlijke vaardigheden concreet te ontwikkelen en te
oefenen en sluit perfect aan bij de ontwikkelingsdoelen muzische vorming voor
kleuters. De domeinen beeld, drama, beweging en attitude komen uitgebreid aan
bod in dit spel. De vaardigheden zijn opgesplitst in 4 rubrieken met elk hun
eigen kleur. Op de achterzijde van de opdrachtkaarten is telkens een niveau
aangeduid.
Sociale vaardigheden
Sociale vaardigheden ; kleuteronderwijs ; didactiek
OBBE_BEHB [TATH] 6 KL, LA
Basic verbs [Spel] = Basiswerkwoorden. - 1 doos (48 fotokaarten). Nederlands. - Handleiding in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Zweeds,
Spaans, Italiaans, Portugees en Chinees. - S.l. - Speechmark, cop. 2003
De beeldkaarten zijn een hulpmiddel op het vlak van het gebruik van het
alledaags werkwoord. Ze stimuleren de ontwikkeling van het werkwoordelijk
begrip, bevorderen expressief taalgebruik, bevorderen het leren van
grammaticale constructies en verbeteren communicatievaardigheden.
NT2
OBBE_BEHB [TATH] 61 LA
Boggle : het 3-minuten woordenzoekspel [Spel] . - 1 boggle box & deksel 16
letterblokjes 1 zandloper. - Nederlands. - 5010994819019. - Creutzwald. Hasbro, 2014
OBBE_BEHB [TATH] 50 LA
Color cards : Adjectieven [Spel] . - Vanessa Harrison. - 48 kaarten. Meerdere talen. - 9780863883910. - Milton Keynes. - Speechmark Publishing
Ltd, 2012
Ontwikkelingsspelen
Educatieve gezelschapsspelen
OBBE_BEHB [TATH] 52 LA
Color cards : Voorzetsels [Spel] . - Vanessa Harrison. - 48 kaarten. Meerdere talen. - 9780863883897. - Milton Keynes. - Speechmark Publishing
Ltd, 2012
Ontwikkelingsspelen
Educatieve gezelschapsspelen
OBBE_BEHB [TATH] 53 LA

Domino Dieren [Spel] . - 1 houten bakje. - Niet van toepassing. - 28 houten
blokken. - 2 tot 4 spelers
OBBE_BEHB [TATH] 3 KL
Een doos vol gevoelens [Spel] . - Marina Kog. - Julia Moons. - Luk Depondt. 1 koffer. - Nederlands. - Inhoud koffer: CD 'Muziek met gevoel', 4 grote
dubbelzijdige platen, 4 gevoelshuisjes met telkens 16 plaatjes, 12
situatieplaatjes en 4 gevoelsfiguren, doosje met 17 vingerpoppetjes, 4
maskers met elastiekjes, 1 draaischijf, 1 kleine poster met de vier
gevoelsfigurenbang, blij, boos, verdrietig, en handleiding (95 p.). 9789077343821, 9789491916144. - Leuven. - CEGO, 2013
"Een doos vol gevoelens" is een set materialen ontworpen voor het ontwikkelen
van sociale competenties bij kinderen. Het geheel is opgebouwd rond de 4
basisgevoelens : blij, bang, boos, verdrietig
Gevoelens
OBBE_BEHB [TATH] 19 KL LA
Expressive verbs [Spel] = Expressieve werkwoorden. - 1 doos (48 fotokaarten).
- Nederlands. - Handleiding in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Zweeds,
Spaans, Italiaans, Portugees en Chinees. - S .l. - Speechmark, 2011
De beeldkaarten zijn een hulpmiddel op het vlak van het gebruik van
expressieve werkwoorden. Ze stimuleren de ontwikkeling van niet-verbale taal,
de verbale en niet-verbale uitdrukkingskracht, het creatief denkvermogen,
samengestelde syntactische zinsconstructies en inzicht in culturele
diversiteit.
NT2
OBBE_BEHB [TATH] 62 LA
Find the link [Spel] . - Diana Williams. - 1 doos (1 speelbord + 4x50 kaarten
+ spelregels). - Meerdere talen. - Speelduur 16' tot 45'. - Spelregels in het
Nederlands, Engels, Frans, Duits, Zweeds, Spaans, Italiaans en Portugees. 9780863884214, 5035011100475. - S.l. - Speechmark, 2002
Educatief taalspel voor minimum 2 en maximum 5 spelers vanaf 9 tot 12 jaar.
OBBE_BEHB [TATH] 8 LA
Food [Spel] = Voedsel. - P. . - 96 fotokaarten. - Meerdere talen. - De 96
fotokaarten laten allemaal voedselproducten zien. Ze zijn in zes duidelijk
verschillende categorieën ondergebracht en van elkaar gescheiden door index
kaartverdelers : fruit, groente, basisproducten, klaargemaakt voedsel,
dranken, hapjes. - 9780863883989. - Speechmark Publishing Ltd, 2012
NT2
OBBE_BEHB [TATH] 63 LA
G-start : geletterdheid stimuleren bij jonge kinderen [Boek] . - Jozefien
Loman. - Karen Vermeir. - 128 p. : ill. - Nederlands. - G-start is een boek
over het stimuleren van geletterdheid bij jonge kinderen (2,5 tot 7 jaar).
Het is een boek met achtergrondinformatie en concreet uitgewerkte
activiteiten. Met deze activiteiten kun je op een speelse en functionele
manier aan de slag gaan in je klas. Begeleiders en directies vinden in dit
boek heel wat info en instrumenten om een geletterdheidsbeleid op
schoolniveau uit te voeren. G-start gaat ervan uit dat je de natuurlijke
nieuwsgierigheid van kinderen moet benutten om aan geletterdheid te werken.
Geen 'schoolse' of eentonige taakjes dus, maar leuke doeopdrachten in een
rijke omgeving waarin geletterdheid spontaan aan bod komt en de kinderen al
spelend leren. - 9789079219032. - Leuven. - Centrum voor Taal en Onderwijs,
2012
Voorbereidend lezen
Voorbereidend schrijven
Taalvaardigheid
Spreken
OBBE_BEHB [TATH] 24 KL

Garant catalogus 2014-2015 [Boek] . - 146 p. - Nederlands. - Antwerpen. Garant, 2014
OBBE_BEHB [TATH] 43 DI
Geen pANiek ... : snel op weg met anderstalige nieuwkomers [Boek] . - Lieve
Lenaerts. - Yasmine Wauthier. - 188 p. : ill. - Nederlands. - 9789044131444.
- Antwerpen. - Garant, 2014
NT2 ; didactiek
NT2 ; basisonderwijs
NT2 ; secundair onderwijs
Intercultureel onderwijs ; basisonderwijs
Intercultureel onderwijs ; secundair onderwijs
OBBE_BEHB [TATH] 59 DI
Handboek taalbeleid basisonderwijs [Boek] . - Kris Van den Branden. - 296 p.
- Nederlands. - Hoe werk je aan taalbeleid in de basisschool? Hoe kan je de
taalontwikkeling van kleuters en leerlingen van het lager onderwijs
stimuleren? Hoe omgaan met taal in leergebieden als wiskunde wereldoriëntatie
en muzische vorming? Hoe taalvaardigheid evalueren? Hoe schrijf je een
taalbeleidsplan? En hoe werk je met een team dat taalbeleid uit? In dit boek
worden deze vragen beantwoord en geïllustreerd met talrijke voorbeelden uit
de school- en klaspraktijk. De voorbeelden komen zowel uit het
kleuteronderwijs als uit het lager onderwijs. - 9789033479281. - Leuven. Acco, 2010
Taalonderwijs ; basisonderwijs
Nederlandse taal ; taalvaardigheid ; basisonderwijs
OBBE_BEHB [TATH] 21 LA
Handboek taalbeleid secundair onderwijs [Boek] . - Nora Bogaert. - Kris Van
den Branden. - 278 p. : ill. - Nederlands. - 9789033480751. - Leuven. - Acco,
2011
Taalonderwijs ; secundair onderwijs ; Vlaanderen
OBBE_BEHB [TATH] 34 SE
Het EQ-babbelspel : versterk spelenderwijs je emo-zelfbeeld en je omgang
[Spel] . - 1 doos met 1 zesdelig speelbord; 1 getalbeeldendobbelsteen; 8
pionnen; 8x6 beloningsringen; 6x20 opdrachtkaarten;1
stoffen zakje; handleiding (8 p.). - Nederlands. - Info op doos: een
babbelspel voor kinderen van 7 tot 12 jaar waar emotionele intelligentie
centraal staat. - Ternat. - Baert, 2012
Versterk spelenderwijs je emo-zelfbeeld en je omgang met anderen. Doel:
emoties bespreekbaar maken, jezelf beter leren kennen, sociaal-emotioneel
moeilijke thema's op speelse wijze aankaarten.
OBBE_BEHB [TATH] 55 LA SE
Het orginele babbelspel : aanvulling denk-, doe- en logotaal [Spel] . - 1
doosje met 105 kaarten. - Nederlands. - Ternat. - Baert, s.a.
Aanvulende kaartenset die kan gebruikt worden in combinatie met het originele
Babbelspel. Het Babbelspel nodigt op een speelse manier uit om een aantal
sociale en interpersoonlijke vaardigheden
concreet te oefenen.
OBBE_BEHB [TATH] 48 LA
Het orginele babbelspel : oefen spelenderwijs sociale vaardigheden [Spel] . 1 doos met 1 spelbord recto/verso in 6 delen, 1 dobbelsteen, 8 pionnen, 8x6
beloningsringen, 6x30 opdrachtkaarten, 15 pestkopkaarten . - Nederlands. 5035011007224. - Ternat. - Baert, 2014
Met deze heruitgave van het originele babbelspel kunnen een aantal sociale
vaardigheden op een speelse manier geoefend worden. Er zijn zes verschillende
soorten opdrachten. Thema's die door de zes rubrieken heen aan bod komen

zijn: beleefdheid, assertiviteit, goede manieren, inlevingsvermogen,
taalontwikkeling, weerbaarheid, respect voor anderen, sociale media,
cyberpesten, computergames, omgaan met kinderen met een beperking, andere
godsdiensten, samengestelde gezinnen. Het spelbord is tweezijdig. Het
'prikkelarme' spelbord helpt kinderen met ASS, verstandelijke beperking of
concentratiestoornis om zich op de inhoud van het spel toe te leggen. Het
spel is bedoeld voor kinderen van 7 tot 15 jaar en kan best worden gespeeld
onder begeleiding in kleine groepjes, met de hele klas of één op één. De duur
kan je zelf bepalen
OBBE_BEHB [TATH] 54 LA
Klare taal in de klas : uitgebreide basisgrammatica van het Nederlands [Boek]
. - Jenny Van der Toorn-Schutte. - 255 p. : ill. - Nederlands. 9789085069980. - Amsterdam. - Boom, 2013
Nederlandse spraakkunst
OBBE_BEHB [TATH] 35 SE
Klare taal! : uitgebreide basisgrammatica NT2 [Boek] . - Jenny Van der ToornSchutte. - 255 p. : ill. - Nederlands. - 9789085062585. - Amsterdam. - Boom,
2013
Nederlandse spraakkunst
Nederlandse taal voor anderstaligen
OBBE_BEHB [TATH] 57 SE
Lotto van het dagelijks leven [Spel] . - Meerdere talen. - Inhoud : 6
kartonnen platen, 36 kaartjes in karton. - 3133093365583. - Paris. - Nathan,
2010
Woordenschatverwerving
OBBE_BEHB [TATH] 16 KL
Matti en Mona : box 2 [Boek] . - Stefanie Lannoo. - Michaël Théaude. - P. :
ill.370 woordkaarten (Blok 4 : 49+44+26+27 kaarten; Blok 5: 39+48+37 kaarten;
Blok 6: 21+20+21 kaarten; Blok 7: 19+19 kaarten), 213 verhaalplaten. Nederlands. - Matti en Mona is een methode Nederlands voor anderstalige
nieuwkomers. De thema's zijn uitgewerkt op 2 niveau's zodat je zelf kan
kiezen om het materiaal in te zetten in homogene groepen (niveau 1 en niveau
2 afzonderlijk)of in heterogene groepen (leerlingen van niveau 1 en niveau 2
samen). De aanpak is gebaseerd op de TPR-methode (Total Physical Response),
waarbij kinderen een tweede taal leren door handelingen. De woordenschat
wordt in 3 fasen aangebracht. De koffer van Matti en Mona bestaat uit een
handleiding (met kopieerbare werkblaadjes voor de leerling), een cd-rom met
alle verhalen en bijhorende oefeningen, 90 woordkaarten. Deze tweede box van
Matti en Mona focust op woordenschat uit de leefwereld van de kinderen: het
lichaam, kledij, gevoelens, familie, winkelen, eten en drinken, vervoer en
ontspanning. Ook de feesten Sinterklaas en Kerstmis zijn opgenomen. 9789048623808. - Brugge. - Die Keure, 2015
Onthaalklassen
Nieuwkomers
Gevoelens
OBBE_BEHB [TATH] 60 KL LA
Matti en Mona [Boek] . - Stefanie Lannoo. - Michaël Théaude. - ill.cd-rom, 90
woordkaarten, 157 verhaalplaten. - Nederlands. - Matti en Mona is een methode
Nederlands voor anderstalige nieuwkomers. De thema's zijn uitgewerkt op 2
niveau's zodat je zelf kan kiezen om het materiaal in te zetten in homogene
groepen (niveau 1 en niveau 2 afzonderlijk)of in heterogene groepen
(leerlingen van niveau 1 en niveau 2 samen). De aanpak is gebaseerd op de
TPR-methode (Total Physical Response), waarbij kinderen een tweede taal leren
door handelingen. De woordenschat wordt in 3 fasen aangebracht. De koffer van
Matti en Mona bestaat uit een handleiding (met kopieerbare werkblaadjes voor
de leerling), een cd-rom met alle verhalen en bijhorende oefeningen, 90

woordkaarten. Matti en Mona 1 helpt om de basiswoordenschat en schooltaal aan
te brengen door thema's als kennismaken, de school, de klas, de kalender. 9789048617692. - Brugge. - Die Keure, 2013
Onthaalklassen
OBBE_BEHB [TATH] 25 KL LA
Mini-Memogym [Spel] . - ill.32 prentkaarten. - Niet van toepassing. - Met dit
mini-kwartetspel kan men spelenderwijs de betekenis van belangrijke,
alledaagse woorden inoefenen. De thema's die aan bod komen zijn: groenten,
fruit, servies, dieren, bloemen, brood, gereedschap en meubilair. - Prolog
Taalspelletjes
Woordenschatverwerving
OBBE_BEHB [TATH] 26 LA
Mol en beer : handleiding NT2-poot : 1e leerjaar [Boek] . - Joris Denoo. Pieter Van Biervliet. - Stefanie Lannoo. - 260 P. en 74 kaarten : ill. Nederlands. - In deze map steken lesactiviteiten voor anderstalige kinderen
die het Nederlands nog onvoldoende beheersen om te leren lezen. Ze lopen
parallel met de lessen van thema 1 tot en met thema 5. Met de specifieke
aanpak van de Total Physical Response-methode leren deze kinderen woorden en
eenvoudige taalstructuren. Dit alles gebeurt op basis van demonstreren en
nadoen. De map bevat naast de handleiding voor de leerkracht, ook een
didactische demonstratie-dvd en heel wat illustratie- en beeldmateriaal. Ook
bruikbaar in de derde kleuterklas of de zomerschool! - 9789048604708. Brugge. - Die Keure, 2010
Aanvankelijk lezen
Nieuwkomers
Taalspelletjes
Taalontwikkeling ; kinderen
Taalvaardig
Nederlandse woordenschat ; basisonderwijs ; leermiddelen
OBBE_BEHB [TATH] 18 LA
Opposites : matching, speaking and listening [Spel] . set 2. - 40 kaarten. Engels. - 0709714102665. - Nottingham. - LDA, s.a.
Tegenstellingen
Woordenschatverwerving
OBBE_BEHB [TATH] 14 LA
Oudhollands ganzenbord [Spel] . - 1 doos. - Nederlands. - Inhoud: speelbord,
6 ganzen, 2 dobbelstenen, spelregels. - 2-6 spelers. - 8710126003145,
8710126179680. - Amsterdam. - Jumbo, cop. 1989
OBBE_BEHB [TATH] 9 LA
Peuterprikkels : activiteiten om taal te stimuleren vanaf de peuterleeftijd
[Boek] . - Sigrid François. - Machteld Verhelst. - Riet Van De Walle. - 191
p. : ill. - Nederlands. - Peuterprikkels is een bundel met taalstimuleringsactiviteiten. De bundel bestaat uit drie delen: een inleiding
over taalstimulering, een praktische gebruiksaanwijzing en 25 activiteiten 20 doe-activiteiten en 5 activiteiten met prentenboeken. Elke activiteit
heeft dezelfde opbouw: introductie, kern en suggesties voor 'mini-prikkels'.
Met het oog op taalstimulering staat de taal die de kinderverzorgster
tijdens de activiteit kan aanbieden, apart vermeld. De bundel is in de eerste
plaats bedoeld voor kinderdagverblijven. Natuurlijk kunnen ook onthaalouders,
minicrèches en zelfs kleuterleidsters van de jongste kleuters deze
activiteiten aanbieden. De meeste activiteiten zijn bedoeld voor peuters van
2 tot 2,5 jaar, maar ook peuters van 18 maanden zullen er al een aantal
aankunnen. - 9789079219025. - Leuven. - Centrum voor Taal en Onderwijs, 2008
Taalactivering
Taalspelletjes
OBBE_BEHB [TATH] 36 KL

Pim pam pet : het laatste woord [Spel] . - 1 doos. - Nederlands. - Inhoud:
Letterschijf met timer en kaarthouder, 36 kaarten met 72 onderwerpen,
spelregels. - 8710126179611. - Zaandam. - Jumbo
Taalspelletjes
Woordenschatverwerving
OBBE_BEHB [TATH] 15 LA
Scrabble : original [Spel] . - 1 doos. - Nederlands. - Inhoud: 4 groene
letterhouders, 1 groen spelbord, 1 groen stoffen zakje, 102 witte
letterblokjes, 1 spelreglement. - 2 tot 4 spelers. 5011363523469, 0746775260750. - Brussel. - Mattel, 2012
Gezelschapsspelen
Taalspelletjes
OBBE_BEHB [TATH] 10 SE
Scrabble junior : woorden maken is kinderspel [Spel] . - 1 doos. Nederlands. - Bevat : tweezijdig spelbord, 85 letterblokjes inclusief 2
blanco blokjes, 30 blauwe fiches, letterzakjes, spelregels. 4677526135. - Amstelveen. - Mattel, 2012
OBBE_BEHB [TATH] 7 LA
Sequences: Verb Tenses = Reeksen: Werkwoordsvormen [Spel] . - Vanessa
Harrison. - : ill.48 fotokaarten. - Meerdere talen. - Deze set van 48
fotokaarten bevat 16 reeksen van 3 stappen. Iedere reeks illustreert de
toekomende, de tegenwoordige en de verleden tijd van een werkwoord. Tien
fotokaarten tonen een activiteit die door één persoon wordt uitgevoerd, zes
kaarten tonen een activiteit die door meerdere personen wordt uitgevoerd. 9780863885853. - Brackley. - Speechmark Publishing, 2006
Nederlandse taal ; werkwoorden
Grammatica
OBBE_BEHB [TATH] 20 LA
Sesam 2. Inhaalbeweging taalvaardigheid aanvang secundair onderwijs : Slim
bedacht [Boek] . - Nora Bogaert. - Kathleen Collijs. - Griet Ramaut. - Mie
Sterckx. - Goedele Vandommele. - 88 p.100
kopieerbladen. - Nederlands. - 9075511426. - Leuven. - Steunpunt NT2, 2002
Taakgericht werken
OBBE_BEHB [TATH] 42 SE
Sesam 3. Inhaalbeweging taalvaardigheid aanvang secundair onderwijs : Anders
dan gewoon [Boek] . - Nora Bogaert. - Kathleen Collijs. - Griet Ramaut. - Mie
Sterckx. - Goedele Vandommele. - 72 p.100
kopieerbladen. - Nederlands. - 9075511450. - Leuven. - Steunpunt NT2, 2006
OBBE_BEHB [TATH] 39 SE
Sesam 4. Inhaalbeweging taalvaardigheid aanvang secumdair onderwijs : Toeren
zonder grenzen [Boek] . - Nora Bogaert. - Goedele Vandommele. - 46
p.50+27+22+15+22+23+30 kopieerbladen. - Nederlands. 9075511469. - Leuven. - Steunpunt NT2, 2006
Taakgericht werken
OBBE_BEHB [TATH] 41 SE
Sesam 5. Inhaalbeweging taalvaardigheid aanvang secundair onderwijs : De
mummie [Boek] . - Nora Bogaert. - Marleen Van Balen. - Goedele Vandommele. 52 p.150 kopieerbladen. - Nederlands. - 9075511345
. - Leuven. - Steunpunt NT2, 2003
Taakgericht werken
OBBE_BEHB [TATH] 40 SE

Tatami 2 : taalvaardigheidstaken voor het middelbaar onderwijs [Boek] . Nora Bogaert. - An Lombaerts. - Goedele Vandommele. - 82 p.76 + 14
kopieerbladen. - Nederlands. - 907551137X. - Leuven. Steunpunt NT12, 2004
Luisteren ; secundair onderwijs
Taakgericht werken
Lezen
Schrijven ; secundair onderwijs
Spreken
OBBE_BEHB [TATH] 38 SE
Tatami 5. taalvaardigheidstaken voor het middelbaar onderwijs. Het gat in de
markt. [Boek] . - Nora Bogaert. - Geert Smet. - 50 p. : ill.88 kopieerbladen.
- Nederlands. - Vijfde deel van een reeks op taalvaardigheid gericht
onderwijs. Wat de leerlingen in Tatami krijgen aangeboden, is een verzameling
motiverende taken, geselecteerd met het oog op de schoolse
taalvaardigheidseisen en de uitbreiding van hun kennis van de wereld. Deze
reeks is gemaakt om in klasverband aan taalvaardigheid te werken. In Tatami 5
staat de hond centraal. - 9075511248. - Leuven. - Steunpunt NT2, 2000
Lezen
Schrijven
Luisteren
Taakgericht werken
OBBE_BEHB [TATH] 4 SE
Tatami 6. taalvaardigheidstaken voor het middelbaar onderwijs [Boek] . Robinson Kamp. - 58 p. : ill.138 kopieerbladen. - Nederlands. - Leuven. Steunpunt NT2, 2001
Luisteren ; secundair onderwijs
Taakgericht werken
Lezen
Schrijven ; secundair onderwijs
Spreken
OBBE_BEHB [TATH] 37 SE
Van Dale aanwijswoordenboek [Boek] . - 96 p. : ill. - Meerdere talen. Teksten in het Nederlands en het Engels. - Utrecht. - Van Dale, 2015
Nederlandse taal ; beeldwoordenboeken
Engelse taal ; beeldwoordenboeken
OBBE_BEHB [TATH] 56 KL LA SO
Van Dale beeldwoordenboek Nederlands / Turks [Boek] . - Jean-Claude Corbeil.
- Ariane Archambault. - VI, 598 p. : ill. - Turks. - Teksten in het
Nederlands en Turks. - 9789066488427. - Utrecht. - Van
Dale, 2010
Nederlandse taal ; beeldwoordenboeken
Turkse taal ; beeldwoordenboeken
OBBE_BEHB [TATH] 32 KL LA SE
Van Dale beeldwoordenboek Nederlands-Arabisch [Boek] . - Jean-Claude Corbeil.
- Ariane Archambault. - ill.VI, 602 p. - Nederlands. - 9789066488434. Utrecht. - Van Dale, 2010
Arabische taal ; beeldwoordenboeken
Nederlandse taal ; beeldwoordenboeken
OBBE_BEHB [TATH] 84 KL LA SE
Van Dale beeldwoordenboek Nederlands-Deutsch [Boek] . - 400 p. : ill. Meerdere talen. - 9789460772030. - Utrecht. - Van Dale, 2014
Duitse taal ; beeldwoordenboeken
Nederlandse taal ; beeldwoordenboeken
OBBE_BEHB [TATH] 29 KL LA SE

Van Dale beeldwoordenboek Nederlands-English [Boek] . - 400 p. : ill. Meerdere talen. - 9789460771965. - Utrecht. - Van Dale, 2014
Engelse taal ; beeldwoordenboeken
Nederlandse taal ; beeldwoordenboeken
OBBE_BEHB [TATH] 1 KL LA SE
Van Dale beeldwoordenboek Nederlands-Español [Boek] . - 400 p. : ill. Meerdere talen. - 9789460771934. - Utrecht. - Van Dale, 2014
Nederlandse taal ; beeldwoordenboeken
Spaanse taal ; beeldwoordenboeken
OBBE_BEHB [TATH] 28 KL LA SE
Van Dale beeldwoordenboek Nederlands-Français [Boek] . - 400 p. : ill. Meerdere talen. - 9789460771941. - Utrecht. - Van Dale, 2014
Nederlandse taal ; beeldwoordenboeken
Franse taal ; beeldwoordenboeken
OBBE_BEHB [TATH] 31 KL LA SE
Van Dale beeldwoordenboek Nederlands-Italiano [Boek] . - 400 p. : ill. Meerdere talen. - 9789460771958. - Utrecht. - Van Dale, 2014
Nederlandse taal ; beeldwoordenboeken
Italiaanse taal ; beeldwoordenboeken
OBBE_BEHB [TATH] 30 KL LA SE
Van Dale groot beeldwoordenboek Nederlands, English, Français, Deutsch,
Español [Boek] . - Jean-Claude Corbeil. - Ariane Archambault. - 692 p. : ill.
- Meerdere talen. - 9789460770678. - Utrecht. Van Dale, 2013
Engelse taal ; beeldwoordenboeken
Franse taal ; beeldwoordenboeken
Duitse taal ; beeldwoordenboeken
Spaanse taal ; beeldwoordenboeken
Nederlandse taal ; beeldwoordenboeken
OBBE_BEHB [TATH] 58 KL LA SE
Vocabular woordenschatplaatjes [Spel] . Dieren, planten, natuur. - Susanne
Lehnert. - Birgit Busche-Brandt. - 1 doos met 84 beeldkaarten in kleur,
formaat 11x11 cm. - Nederlands. - Braunschweig. Schubi, 2013
Woordenschatplaatjes voor taalstimulering van de moedertaal, een vreemde taal
of bij het leren van Nederlands als tweede taal (NT2). De gekleurde Vocabular
Woordenschatplaatjes in de klapbox zijn geschikt voor de taalstimulering op
alle leeftijden, de orthopedagogie, taaltherapie en het werken met
volwassenen.
Taalspelen
OBBE_BEHB [TATH] 71 LA
Vocabular woordenschatplaatjes [Spel] . Familie en sociale omgeving. Susanne Lehnert. - Birgit Busche-Brandt. - 1 doos met 88 beeldkaarten in
kleur, formaat 11x11 cm. - Nederlands. - Braunschweig. - Schubi, 2010
Woordenschatplaatjes voor taalstimulering van de moedertaal, een vreemde taal
of bij het leren van Nederlands als tweede taal (NT2). De gekleurde Vocabular
Woordenschatplaatjes in de klapbox zijn geschikt voor de taalstimulering op
alle leeftijden, voor het verwerven van de woordenschat bij het onderwijs in
vreemde talen, de orthopedagogie, taaltherapie en het werken met volwassenen.
Taalspelen
OBBE_BEHB [TATH] 72 LA
Vocabular woordenschatplaatjes [Spel] . Fruit, groente, levensmiddelen. Susanne Lehnert. - Birgit Busche-Brandt. - 1 doos met 86 beeldkaarten in
kleur, formaat 11x11 cm. - Nederlands. - Braunschweig. - Schubi, 2015

Woordenschatplaatjes voor taalstimulering van de moedertaal, een vreemde taal
of bij het leren van Nederlands als tweede taal (NT2). De gekleurde Vocabular
Woordenschatplaatjes in de klapbox zijn geschikt voor de taalstimulering op
alle leeftijden, voor het verwerven van de woordenschat bij het onderwijs in
vreemde talen, de orthopedagogie, taaltherapie en het werken met volwassenen.
Taalspelen
OBBE_BEHB [TATH] 74 LA
Vocabular woordenschatplaatjes [Spel] . Huis en tuin. - Susanne Lehnert. Birgit Busche-Brandt. - 1 doos met 88 beeldkaarten in kleur, formaat 11x11
cm. - Nederlands. - Braunschweig. - Schubi, 2013
Woordenschatplaatjes voor taalstimulering van de moedertaal, een vreemde taal
of bij het leren van Nederlands als tweede taal (NT2). De gekleurde Vocabular
Woordenschatplaatjes in de klapbox zijn geschikt voor de taalstimulering op
alle leeftijden, de orthopedagogie, taaltherapie en het werken met
volwassenen.
Taalspelen
OBBE_BEHB [TATH] 65 LA
Vocabular woordenschatplaatjes [Spel] . Huishouden en gereedschap. - Susanne
Lehnert. - Birgit Busche-Brandt. - 1 doos met 86 beeldkaarten in kleur,
formaat 11x11 cm. - Nederlands. - Schaffhausen. - Schubi, 2014
Woordenschatplaatjes voor taalstimulering van de moedertaal, een vreemde taal
of bij het leren van Nederlands als tweede taal (NT2). De gekleurde Vocabular
Woordenschatplaatjes in de klapbox zijn geschikt voor de taalstimulering op
alle leeftijden, de orthopedagogie, taaltherapie en het werken met
volwassenen.
Taalspelen
OBBE_BEHB [TATH] 69 LA
Vocabular woordenschatplaatjes [Spel] . Kalender, tijd, weer. - Susanne
Lehnert. - Birgit Busche-Brandt. - 1 doos met 88 beeldkaarten in kleur,
formaat 11x11 cm. - Nederlands. - 4006810140192. - SChaffhausen. - Schubi,
2014
Woordenschatplaatjes voor taalstimulering van de moedertaal, een vreemde taal
of bij het leren van Nederlands als tweede taal (NT2). De gekleurde Vocabular
Woordenschatplaatjes in de klapbox zijn geschikt voor de taalstimulering op
alle leeftijden, de orthopedagogie, taaltherapie en het werken met
volwassenen.
Taalspelen
OBBE_BEHB [TATH] 68 LA
Vocabular woordenschatplaatjes [Spel] . Kleding en accessoires. - Susanne
Lehnert. - Birgit Busche-Brandt. - 1 doos met 84 beeldkaarten in kleur,
formaat 11x11 cm. - Nederlands. - 4006810140154. - Schaffhausen. - Schubi,
2016
Woordenschatplaatjes voor taalstimulering van de moedertaal, een vreemde taal
of bij het leren van Nederlands als tweede taal (NT2). De gekleurde Vocabular
Woordenschatplaatjes in de klapbox zijn geschikt voor de taalstimulering op
alle leeftijden, de orthopedagogie, taaltherapie en het werken met
volwassenen.
Taalspelen
OBBE_BEHB [TATH] 66 LA
Vocabular woordenschatplaatjes [Spel] . Lichaam, hygiëne, gezondheid. Susanne Lehnert. - Birgit Busche-Brandt. - 1 doos met 88 beeldkaarten in
kleur, formaat 11x11 cm. - Nederlands. - Braunschweig. - Schubi, 2010
Woordenschatplaatjes voor taalstimulering van de moedertaal, een vreemde taal
of bij het leren van Nederlands als tweede taal (NT2). De gekleurde Vocabular
Woordenschatplaatjes in de klapbox zijn geschikt voor de taalstimulering op

alle leeftijden, de orthopedagogie, taaltherapie en het werken met
volwassenen.
Taalspelen
OBBE_BEHB [TATH] 70 LA
Vocabular woordenschatplaatjes [Spel] . Speelgoed, sport, hobby's. - Susanne
Lehnert. - Birgit Busche-Brandt. - 1 doos met 86 beeldkaarten in kleur,
formaat 11x11 cm. - Nederlands. - 4006810140185. - Schaffhausen. - Schubi,
2016
Woordenschatplaatjes voor taalstimulering van de moedertaal, een vreemde taal
of bij het leren van Nederlands als tweede taal (NT2). De gekleurde Vocabular
Woordenschatplaatjes in de klapbox zijn geschikt voor de taalstimulering op
alle leeftijden, de orthopedagogie, taaltherapie en het werken met
volwassenen.
Taalspelen
OBBE_BEHB [TATH] 67 LA
Vocabular woordenschatplaatjes [Spel] . Voertuigen, verkeer, gebouw. Susanne Lehnert. - Birgit Busche-Brandt. - 1 doos met 88 beeldkaarten in
kleur, formaat 11x11 cm. - Nederlands. - Braunschweig. - Schubi, 2010
Woordenschatplaatjes voor taalstimulering van de moedertaal, een vreemde taal
of bij het leren van Nederlands als tweede taal (NT2). De gekleurde Vocabular
Woordenschatplaatjes in de klapbox zijn geschikt voor de taalstimulering op
alle leeftijden, voor het verwerven van de woordenschat bij het onderwijs in
vreemde talen, de orthopedagogie, taaltherapie en het werken met volwassenen.
Taalspelen
OBBE_BEHB [TATH] 73 LA
Vocabular woordenschatplaatjes, beeldplaten en kopieerbladen [Boek] . Huis en
tuin. - Susanne Lehnert. - Birgit Busche-Brandt. - ill.86 p. - Meerdere
talen. - Bevat: 4 gekleurde beeldplaten, situatiebladen, lege bladen,
spelvoorstellen en oefeningen. - Braunschweig. - Schubi, 2010
Kopieer-en werkbladen bij de 'Vocabular woordenschatplaatjes' om te oefenen,
te kleuren, te plakken en vormen te maken. De woordenschatplaatjes zijn
geschikt voor taalstimulering voor alle leeftijden.
NT2 ; basisonderwijs
Taalspelen
OBBE_BEHB [TATH] 64 LA
Vocabular woordenschatplaatjes, beeldplaten en kopieerbladen [Boek] .
Speelgoed, sport, hobby's. - Susanne Lehnert. - Birgit Busche-Brandt. ill.86 p. - Meerdere talen. - Bevat: 4 gekleurde beeldplaten, situatiebladen,
lege bladen, spelvoorstellen en oefeningen. - Braunschweig. - Schubi, 2010
Kopieer-en werkbladen bij de 'Vocabular woordenschatplaatjes' om te oefenen,
te kleuren, te plakken en vormen te maken. De woordenschatplaatjes zijn
geschikt voor taalstimulering voor alle leeftijden.
Taalspelen
OBBE_BEHB [TATH] 75 LA
Vocabular woordenschatplaatjes, beeldplaten en kopieerbladen [Boek] . Fruit,
groente, levensmiddelen. - Susanne Lehnert. - Birgit Busche-Brandt. - ill.86
p. - Meerdere talen. - Bevat: 4 gekleurde beeldplaten, situatiebladen, lege
bladen, spelvoorstellen en oefeningen. - Braunschweig. - Schubi, 2010
Kopieer-en werkbladen bij de 'Vocabular woordenschatplaatjes' om te oefenen,
te kleuren, te plakken en vormen te maken. De woordenschatplaatjes zijn
geschikt voor taalstimulering voor alle leeftijden.
Taalspelen
OBBE_BEHB [TATH] 76 LA

Vocabular woordenschatplaatjes, beeldplaten en kopieerbladen [Boek] .
Huishouden en gereedschap. - Susanne Lehnert. - Birgit Busche-Brandt. ill.86 p. - Meerdere talen. - Bevat: 4 gekleurde beeldplaten, situatiebladen,
lege bladen, spelvoorstellen en oefeningen. - Braunschweig. - Schubi, 2010
Kopieer-en werkbladen bij de 'Vocabular woordenschatplaatjes' om te oefenen,
te kleuren, te plakken en vormen te maken. De woordenschatplaatjes zijn
geschikt voor taalstimulering voor alle leeftijden.
Taalspelen
OBBE_BEHB [TATH] 77 LA
Vocabular woordenschatplaatjes, beeldplaten en kopieerbladen [Boek] .
Lichaam, hygiëne, gezondheid. - Susanne Lehnert. - Birgit Busche-Brandt. ill.86 p. - Meerdere talen. - Bevat: 4 gekleurde beeldplaten, situatiebladen,
lege bladen, spelvoorstellen en oefeningen. - Braunschweig. - Schubi, 2010
Kopieer-en werkbladen bij de 'Vocabular woordenschatplaatjes' om te oefenen,
te kleuren, te plakken en vormen te maken. De woordenschatplaatjes zijn
geschikt voor taalstimulering voor alle leeftijden.
Taalspelen
OBBE_BEHB [TATH] 78 LA
Vocabular woordenschatplaatjes, beeldplaten en kopieerbladen [Boek] . Familie
en sociale omgeving. - Susanne Lehnert. - Birgit Busche-Brandt. - ill.86 p. Meerdere talen. - Bevat: 4 gekleurde beeldplaten, situatiebladen, lege
bladen, spelvoorstellen en oefeningen. - Braunschweig. - Schubi, 2010
Kopieer-en werkbladen bij de 'Vocabular woordenschatplaatjes' om te oefenen,
te kleuren, te plakken en vormen te maken. De woordenschatplaatjes zijn
geschikt voor taalstimulering voor alle leeftijden.
Taalspelen
OBBE_BEHB [TATH] 79 LA
Vocabular woordenschatplaatjes, beeldplaten en kopieerbladen [Boek] . Dieren,
planten, natuur. - Susanne Lehnert. - Birgit Busche-Brandt. - ill.86 p. Meerdere talen. - Bevat: 4 gekleurde beeldplaten, situatiebladen, lege
bladen, spelvoorstellen en oefeningen. - Braunschweig. - Schubi, 2010
Kopieer-en werkbladen bij de 'Vocabular woordenschatplaatjes' om te oefenen,
te kleuren, te plakken en vormen te maken. De woordenschatplaatjes zijn
geschikt voor taalstimulering voor alle leeftijden.
Taalspelen
OBBE_BEHB [TATH] 80 LA
Vocabular woordenschatplaatjes, beeldplaten en kopieerbladen [Boek] . Kleding
en accessoires. - Susanne Lehnert. - Birgit Busche-Brandt. - ill.86 p. Meerdere talen. - Bevat: 4 gekleurde beeldplaten,situatiebladen, lege bladen,
spelvoorstellen en oefeningen. - Braunschweig. - Schubi, 2010
Kopieer-en werkbladen bij de 'Vocabular woordenschatplaatjes' om te oefenen,
te kleuren, te plakken en vormen te maken. De woordenschatplaatjes zijn
geschikt voor taalstimulering voor alle leeftijden.
Taalspelen
OBBE_BEHB [TATH] 81 LA
Vocabular woordenschatplaatjes, beeldplaten en kopieerbladen [Boek] .
Voertuigen, verkeer, gebouw. - Susanne Lehnert. - Birgit Busche-Brandt. ill.86 p. - Meerdere talen. - Bevat: 4 gekleurde beeldplaten, situatiebladen,
lege bladen, spelvoorstellen en oefeningen. - Braunschweig. - Schubi, 2010
Kopieer-en werkbladen bij de 'Vocabular woordenschatplaatjes' om te oefenen,
te kleuren, te plakken en vormen te maken. De woordenschatplaatjes zijn
geschikt voor taalstimulering voor alle leeftijden.
Taalspelen
OBBE_BEHB [TATH] 82 LA

Vocabular woordenschatplaatjes, beeldplaten en kopieerbladen [Boek] .
Kalender, tijd, weer. - Susanne Lehnert. - Birgit Busche-Brandt. - ill.86 p.
- Meerdere talen. - Bevat: 4 gekleurde beeldplaten, situatiebladen, lege
bladen, spelvoorstellen en oefeningen. - Braunschweig. - Schubi, 2010
Kopieer-en werkbladen bij de 'Vocabular woordenschatplaatjes' om te oefenen,
te kleuren, te plakken en vormen te maken. De woordenschatplaatjes zijn
geschikt voor taalstimulering voor alle leeftijden.
Taalspelen
OBBE_BEHB [TATH] 83 LA
Wannes ontdekt de lente : rijke activiteiten over de verschillende
leergebieden heen [Boek] . - Ine De Volder. - Kathleen Amant. - 33 p. :
ill.kleurplaten, puzzels, stappenplannen, zoekprentjes, versjes. Nederlands. - 9789462343474. - Sint-Niklaas. - Abimo, 2015
OBBE_BEHB [TATH] 33 KL
Warm/koud. Taalvaardigheidsmateriaal Onthaalklas Secundair onderwijs
(schakelfase) [Boek] . - Nora Bogaert. - Kathleen Collijs. - Öznur Karaca. An Lombaerts. - Lucia Luyten. - Mie Sterckx. - veelv.
gepag. : ill.Lesmap. - Nederlands. - Warm/koud is kant-en-klaar lesmateriaal
taalvaardigheid voor nieuwkomers uit het secundair onderwijs die gaan
overschakelen van de onthaalklas naar het regulier onderwijs. Warm/koud is
dus in eerste instantie bedoeld voor leerlingen uit de laatste fase van de
onthaalklas, maar kan mits de nodige aanpassingen ook gebruikt worden in de
B-stroom van de eerste graad secundair onderwijs. De leerlingen worden
geconfronteerd met opdrachten die weerspiegelen wat ze effectief zullen
moeten kunnen in het vervolgonderwijs. Daarbij gaat het dus niet zozeer om
elementgerichte taken zoals invuloefeningen of dictees, maar wel om
informatie uit teksten (mondelinge uitleg, handboeken, ...) halen en
vergelijken, informatie communiceren, complexe instructies begrijpen,
aangeven waar ze het moeilijk mee hebben... Ook de inhouden sluiten aan bij
vakinhouden van uiteenlopende vakken van het vervolgonderwijs, zoals:
wetenschappen, gezondheidseducatie, informatica... In het project kunnen de
leerlingen kiezen tussen twee clusters: 'Tijdschrift' en 'Expeditie'. Bij
beide wordt in een twintigtal samenhangende taken naar een concreet
eindproduct toegewerkt. Er is een thematische opbouw en samenhang van de
activiteiten en voor elke activiteit werd differentiatie uitgewerkt, soms op
aparte hulpbladen. - 9075511442. - Leuven. - Steunpunt NT2,
2006
Differentiatie
Schooltaal
Nieuwkomers
Taakgericht werken
OBBE_BEHB [TATH] 17 SE
WerkPortfolio fietstechniek [Kaart] . - 1 p. ; 44,5 x 63 cm1 pancarte. Nederlands. - Pancarte over fietsonderdelen en reparatiemateriaal. - s.l. Schwank & van Duijvenbode, 2012
Fietstechniek
Fietsen ; onderhoud
Techniek ; secundair onderwijs ; leermiddelen
OBBE_BEHB [TATH] 13 SE
WerkPortfolio Mijn fiets 1 : zelfstandig stap voor stap je fiets onderhouden
[Kaart] . - Evert Kalwij. - Rik Hulleman. - 27 p. : ill.01-27 kaarten. Nederlands. - Werkportfolio Mijn Fiets biedt een compleet programma waarmee
de leerlingen stap voor stap zelfstandig leren een fiets onderhouden. 9789078118558. - Diemen. - Schwank & van Duijvenbode, 2015
Techniek
OBBE_BEHB [TATH] 46 SE

WerkPortfolio Mijn fiets 2 : zelfstandig stap voor stap je fiets onderhouden
[Kaart] . - Evert Kalwij. - Peter Schwank. - Rik Hulleman. - 28-53p. :
ill.331 kaarten (Mijn fiets nr. 28-53, 2 kaarten met inhoud, handleiding en
toetsen). - Nederlands. - Werkportfolio Mijn Fiets biedt een compleet
programma waarmee de leerlingen stap voor stap zelfstandig leren een fiets
onderhouden. - 9789078118565. Diemen. - Schwank & van Duijvenbode, 2012
Techniek
OBBE_BEHB [TATH] 2 SE
WerkPortfolio Pro schoonmaak : Professionele schoonmaaktechnieken [Kaart] . Petra Van Gend. - ill.40 kaarten (Pro Tech 01-40) docentenhandleiding. Nederlands. - Competentiegerichte methode voor keuken, bakkerij, schoonmaak
en techniek, bedoeld voor lessen in het praktijkonderwijs en het vmbo. Omdat
de professionele technieken op eenvoudige wijze worden uitgelegd kunnen de
materialen ook in het VSO worden gebruikt. In deze Werkportfolio wordt aan de
hand van instructiefoto's met weinig tekst veertig schoonmaaktechnieken
stapsgewijs aangeleerd. Elke techniek wordt in maximaal vijf stappen
detaillistisch uitgelegd. Daarnaast worden kort de benodigdheden en
aandachtspunten beschreven. Alle informatie over de verschillende technieken
is op A4-formaat op geplastificeerde praktijkkaarten beschikbaar. Als de
leerling een techniek beheerst, kan de docent dat in het portfolio aftekenen.
- 9789078118282. - Diemen. - Schwank & van Duijvenbode, 2013
Techniek ; secundair onderwijs ; leermiddelen
OBBE_BEHB [TATH] 47 SE
WerkPortfolio Pro-tech 1 : Technieken voor hout, metaal & elektra : Stap voor
stap basisvaardigheden voor de techniekles [Kaart] . - Evert Kalwij. - Rik
Hulleman. - ill.34 kaarten (Pro Tech 00-30). - Nederlands. - 9789078118244. Diemen. - Schwank & van Duijvenbode, 2010
Techniek ; secundair onderwijs ; leermiddelen
OBBE_BEHB [TATH] 45 SE
WerkPortfolio Pro-tech 2 : Technieken voor hout, metaal & elektra : Stap voor
stap basisvaardigheden voor de techniekles [Kaart] . - Evert Kalwij. - Rik
Hulleman. - ill.34 kaarten (Pro Tech 31-60). - Nederlands. - 9789078118725,
9789078118442. - Diemen. - Schwank & van Duijvenbode, 2014
Techniek ; secundair onderwijs ; leermiddelen
OBBE_BEHB [TATH] 44 SE
WerkPortfolio Techniek [Kaart] . - 29.5 x 63 cm1 pancarte. - Nederlands. Schwank & van Duijvenbode, 2013
Techniek ; secundair onderwijs ; leermiddelen
Gereedschap
OBBE_BEHB [TATH] 11 SE
WerkPortfolio Traditionele schoonmaak [Kaart] . - 29.5 x 63 cm1 pancarte. Nederlands. - Schwank & van Duijvenbode, 2012
Schoonmaakmiddelen ; gidsen
OBBE_BEHB [TATH] 12 SE
What's missing? [Spel] = Wat ontbreekt eraan? - 1 doos met 48 fotokaarten +
handleiding (60 p.). - Nederlands. - 9780863883644. - Brackley, UK. Speechmark, 2015
Dit pakket omvat 48 fotokaarten van groot formaat. De kaarten zijn
onderverdeeld in 24 stel foto's. Van elk stel is 1 foto compleet (kaart A) en
deze dient als referentiekaart. Van de tweede kaart van het stel (kaart B)
zijn 5 items geheel of gedeeltelijk weggelaten. Sommige kaarten zijn
gemakkelijk te overzien en te begrijpen; andere zijn ingewikkelder. Ze zijn
gerangschikt volgens
moeilijkheidsgraad

NT2
OBBE_BEHB [TATH] 51 LA
Wie is het? : het originele gezichten raadspel [Spel] . - 1 doos. Nederlands. - Inhoud: spelreglement, 2 speelborden, 2 bladen met figuren. - 2
spelers. - 5010994438494. - Utrecht. - Hasbro, 2009
OBBE_BEHB [TATH] 5 LO
Woorden in prenten : prentenboeken en het Nt2-onderwijs [Boek] . Deel 1. Josée Coenen. - Marion Nout. - Marije Heijdenrijk. - Rita Noordermeer. ill.152 p. - Nederlands. - 9789461181190. - Den Haag. - Bazalt, 2012
Prentenboeken ; kleuteronderwijs
NT2 ; kleuteronderwijs
Taalactivering
Taalachterstand
OBBE_BEHB [TATH] 22 LA
Woorden in prenten : prentenboeken en het Nt2-onderwijs [Boek] . Deel 2. Josée Coenen. - Marion Nout. - Marije Heijdenrijk. - Rita Noordermeer. ill.149 p. - Nederlands. - 9789461181190. - Den Haag. - Bazalt, 2012
Prentenboeken ; kleuteronderwijs
NT2 ; kleuteronderwijs
OBBE_BEHB [TATH] 23 LA

