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ALTIJD
OP DE
HOOGTE!

“je documentatiecentrum is online:
kijk op www.dconline.nl”

Binnenkort ook via Basispoort!
van de uitgever
Als je dit leest als leerkracht,
leescoördinator of bibliothecaris dan is het DC ook online
gelanceerd! Openbaar en voor
iedereen toegankelijk tot 1 september a.s.,
met meer dan 220 boeken online op een
prettige manier te lezen, én voorzien van
leesondersteunende functies voor dyslecten
en zwakke lezers.

JE ONLINE TOEGANG

Het DC Online portaal ontsluit de komende
jaren veel nieuwe mogelijkheden. Zo maken
we van het DC een ‘documentatiecentrum
om elke dag te gebruiken’. Als abonnee
heb je gratis toegang tot je online portaal
bij Informatie. Vanaf 1 september heeft elke
leerling en leerkracht bovendien zijn eigen
inlog, boekenplank, zoek- en verwerkingsmogelijkheden. Dat regel je via Basispoort
en via de ict-coördinator van je school.
Stap in en groei mee!

Kwaliteit offline én online
Jaarlijks verschijnen er 24
nieuwe boeken Informatie.
Deze verschijnen nu dus ook
online op je DC Online portaal.
Daar staan bovendien eerder
verschenen boeken en thema’s.
Met de koppeling aan Basispoort hebben leerlingen vanaf
september ook toegang thuis
tot de informatieboeken van
school. Hoe handig is dat?

START VANDAAG!

Al bijna 250 boeken
online voor tablet,
digibord en laptop

Mooi geïntegreerd in Onlineklas

Met je abonnement ontvang je de papieren boeken én heb je toegang
tot het DC Online portaal. Daarnaast koppelen we onze technologie en
de Documentatiecentrumboekjes op een slimme wijze aan partners.
Eén van die partners is Onlineklas. Werk je met Onlineklas dan arrangeer
je al in het najaar OLK-leeractiviteiten met losse boekjes Informatie,
bijvoorbeeld voor Topondernemers.
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Thema’s in ontwikkeling ...
We werken minstens een jaar vooruit bij de
ontwikkeling van nieuwe boekjes Informatie.
In ontwikkeling voor 2019 zijn inmiddels de
volgende thema’s/boeken: Knutselen met
DNA, Zo wordt een tv-programma gemaakt,
Noorwegen, Het wilde westen, Kind zijn,
Vroeger en nu, België, Zeeschepen, Het heelal,
Bijen en wespen, Zien, Mensen in het heelal,
Geld, Hacken, Zo wordt kleding gemaakt,
Huisdieren, Puberteit, Mythologie, Sieraden,
Kleurenblindheid, Eco-steden, Wat weet jij van
mij?, Slavernij, Schaken en dammen, Marokko,
Zwitserland, Filosofie, Dieren beschermen.
Mis je een thema, laat het ons weten via
info@documentatiecentrum.nl.

Informatie meer pagina’s & gerestyled Betrouwbare informatie gebruiken
We schreven er al eerder over: we
passen het formaat van Informatie
aan en breiden uit van 24 naar 32
pagina’s. Ook het tekst
font wordt
groter en ‘beeld’ krijgt meer ruimte in
de opmaak. Het DC reeks-logo krijgt
bovendien een iets andere achtergrondkleur. Zo maken we leesniveau’s
zichtbaar.

Hoe komen je leerlingen aan informatie? Welke bronnen gebruik je?
Hoe leer je ze bronnen en informatie
beoordelen op betrouwbaarheid? In
DC Online 2.0 helpen we je leerlingen
boeken, weblinks en video’s te beoordelen en te selecteren voor ‘hun
Project’. Daarvoor bouwen we ook
jouwzoekmachine.nl in. Mooi geïntegreerd in je DC Online.

Van de redactie: Verschillende soorten vragen

Tekstbegrip wordt wel als één van de
belangrijkste vaardigheden voor de ontwikkeling van kinderen gezien. Met de
Plusboekjes bij je Informatie-abonnement
haal je meer uit het lezen, bijvoorbeeld
meer oefening van tekstbegrip! Omdat

Tip: docukit.nl

Wist je dat Junior Informatie
en Informatie een handige
website hebben waar informatie en boeken
te vinden zijn? Kinderen zoeken daar thema’s
waarover ze graag lezen en dat leidt hen naar
leesboekjes uit de genoemde reeksen.

de verschillen tussen leerlingen groot zijn
bieden de Plusboekjes vragen op verschillende niveaus. Test jezelf zijn vragen die
vrijwel ieder kind kan beantwoorden door
aandachtig te lezen. De Speuren-vragen
vereisen meer inzicht, inlevingsvermogen
en een kritische leeshouding. Even doordenken verwacht dat een kind oude en
nieuwe kennis kan verbinden. En Plus
biedt interessante en creatieve verwerkingsopdrachten voor thuis of op school.
Binnenkort is het mogelijk om de
Plusboekjes ook online te gebruiken, en
dat biedt weer nieuwe mogelijkheden!

Nabestellen?
Bepaalde, ook uitverkochte,
boektitels zullen een herziening en herdruk krijgen. Zo
blijven populaire titels bestelbaar. Goed om te weten:
vanaf 2018 is het mogelijk om
losse leesboeken ook als ‘set 5
stuks’ (met korting) na te bestellen. Handig bij
thema- en projectonderwijs.
We ruimen op!
Af en toe ruimen we ook wat oudere series
op met een flinke korting: kijk hiervoor op
documentatiecentrum.nl (en ga naar de
bestellijst) of kijk op arsscribendi.nl.

Je DC uitbreiden?

dBOS school?

Spreken de nieuwe ontwikkelingen, zoals digitalisering, jouw school aan en wil
je een andere DC-reeks of Plusboekjes
toevoegen? Dat kan. Er ligt altijd een
interessant aanbod klaar. Mail je vraag
naar info@documentatiecentrum.nl.

Scholen die Documentatiecentrumboekjes
via de Bibliotheek op school
(dBOS) ontvangen en toegang
willen tot DC Online, moeten
zich tot hun contactpersoon
dBOS wenden.

Heb je een vraag of opmerking?
Ben je leescoördinator of leerkracht en mis je een thema? Heb je een andere vraag
of opmerking? Mail naar redactie@documentatiecentrum.nl. We zoeken contact!

