BOEKEN

boekenkast

Nieuw in de

Een selectie uit recent verschenen boeken en andere
publicaties, die relevant zijn voor het onderwijs.

Differentiëren in alle vakken
Op de schouders van reuzen
Auteurs: Paul A. Kirschner, Luce Claessens, Steven Raaijmakers |
ISBN: 978-90-778-6650-4 | Uitgever: Didactiefonline/
Ten Brink, 2019 | Aantal pagina’s: 162 | Prijs: Gratis te
downloaden, papieren versie € 17,95

Dit boek vol inspirerende inzichten voor leerkrachten is tot
stand gekomen dankzij financiële bijdragen van onder andere drie schoolbesturen in het openbaar primair onderwijs
die lid zijn van VOS/ABB: Movare, PROO en DeBasisFluvius. De auteurs selecteerden ideeën en theorieën van 24
belangrijke pioniers uit de
cognitieve psychologie en
laten zien wat deze ‘reuzen’
betekenen voor het primair
onderwijs van nu. Hun
wetenschappelijke artikelen
zijn zeer leesbaar vertaald
naar de dagelijkse lespraktijk. Elk hoofdstuk eindigt
met een lijstje praktische
tips en doorleessuggesties.
De gratis download staat op
didactiefonline.nl.

Auteurs: Johan Keijzer, Det van Gils en Karen Verheggen |
ISBN: 978-90-469-0647-7 | Uitgever: Coutinho, 2018 | Aantal
pagina’s: 127 | Prijs: € 19,50

Met 101 werkvormen en tips voor het voortgezet onderwijs
is dit een praktisch boek, dat leraren van alle vakken kan
helpen om op een eenvoudige manier te differentiëren in
de lessen. De bijbehorende differentiatietabel laat zien dat
het mogelijk is te variëren
in niveau, tempo, inhoud,
interesse, leesvoorkeuren
en begeleiding. De werkvormen in dit boek zijn
geschikt voor alle vakken op
alle niveaus van het voortgezet onderwijs. De auteurs
zijn ervaren docenten die
al jaren training geven op
het gebied van activerende didactiek, motivatie en
differentiatie.

Makkelijker
kunnen we het niet
maken, wel leuker
Aan de slag met
W&T-onderwijs
Auteurs: Harrie Ozinga en
Suzanne Wardenaar |
ISBN: 978-90-885-0807-3 |
Uitgever: SWP, 2019 |
Aantal pagina’s: 104 |
Prijs: € 21,00

In 2020 wordt Wetenschap en Technologie (W&T) een
verplicht nieuw vak op de basisschool. Dit boek is bedoeld
om leerkrachten daarop voor te bereiden en de drempel
voor hen te verlagen. De auteurs scheppen orde in de
veelheid aan lesmateriaal, kennisdagen en workshops. Ze
komen met uitgewerkte lessuggesties en tips die thematisch zijn geordend. Belangrijke rode draad is de boodschap
dat de leerkracht niet alles zelf hoeft te doen, maar slim kan
samenwerken met collega’s, andere scholen, ouders en
bedrijven.

34

NAAR SCHOOL! NR 17

Auteur: Ivo Mijland |
ISBN: 978-90-79596-46-1 |
Uitgever: Quirijn, 2018 |
Aantal pagina’s: 130 |
Prijs: € 12,34

Ivo Mijland is onderwijscabaretier, trainer en coach.
Met zijn boek wil hij leraren
laten zien hoe ze zelf met
een positieve blik hun werk leuker kunnen maken. Nadrukkelijk zegt hij dat het hem niet gaat om opleuken van de
lessen, maar over het inzicht dat iedere leraar het in zich
heeft om een leuke leraar te worden die uitstraalt dat hij
plezier heeft in het werk en in de leerlingen. Mijland doet
dat in acht ‘etappes’ aan de hand van vergelijkingen met
de wielerwereld, inclusief trainingsopdrachten. Het omslagontwerp is een knipoog naar de belastingdienst, die de
schrijver inspireerde tot de titel van dit boek, dat – hoe kan
het anders – ook leuk is om te lezen.

