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OPENT ZE DE WERELD ...

Nu mét
Kijkdoos
Projecthulp

Kijkdoos biedt de kleuter- én onderbouw passende
thema’s, mooie kijkplaten, woordenschat, de beste
lees- en vertelteksten én nu ook: Kijkdoos Projecthulp!

Kijk EN LEES mee!
Vertel- en leesboeken als
serie of los bij thema’s
Kijkdoos-boeken zijn als serie te verkrijgen
of los bij een thema uit je jaarplan of in je
wereldoriëntatiemethode. Hoe je ze ook
inzet, met Kijkdoos werk je gemakkelijk aan
woordenschat en kennisopbouw rond heel
veel thema’s. Met Kijkdoos
Online heb je bovendien
een Documentatiecentrum
voor elke dag!

8 jaar!
vo or 4 tot

Herkenbaar en… 65x online!

Op je
digibord!

Elk boek heeft een vaste opbouw en vertelt
het onderwerp op een voor jonge kinderen
aantrekkelijke wijze, zodat ze het makkelijk
op hun eigen wereld kunnen betrekken.
Kijkdoos is al meer dan 25 jaar een begrip en
op veel scholen in gebruik. Vanaf 2018 is
Kijkdoos uitgebreid met Kijkdoos Online via
het DC Online portaal. Zo tover je elke kijkplaat
op je digibord en geef je elke leerling (en ouder)
online toegang, ook thuis, tot meer dan 65
Kijkdoos-leesboeken, over 65+ thema’s!

Rijke kijk- en vertelplaat

Kijk en lees EN ... ONTDEK!
Differentieer, van groep 1 t/m 4!
Ondersteunende foto’s • Makkelijke, korte tekst • Uitbreidende tekst, educatieve illustraties •

opvang van dieren

#dieren

Als je met vakantie gaat, allergisch bent, of je bent te oud geworden om
voor je dier te zorgen, waar moet je dier dan naartoe? Gelukkig zijn er
plekken waar er goed voor wordt gezorgd.
Bestelcode DNBKYK209

ISBN 9789463417556

Nieuw!

de sloot

#natuur

In en bij de sloot leven allerlei planten en dieren: mooie bloemen en
bijzondere waterplanten, vogels, vissen en insecten. Als je voorzichtig
bent, kun je bij de sloot ook fijn spelen!
Bestelcode DNBKYK210

winterslaap

ISBN 9789463416047

#NATUUR #dieren

Als het in de winter koud is, hebben dieren minder voedsel. Sommige
dieren gaan daarom in winterrust, andere slapen zelfs de hele winter
door. Er valt veel te ontdekken over dieren in de winter.
Bestelcode DNBKYK202

ISBN 9789463416061

Kijkdoos-projecthulp
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Wat extra hulp?
Met Kijkdoos-projecthulp begin je snel een
project bij een van de Kijkdoosthema’s. Met
de tips en ideeën besteed je aandacht aan
woordenschat en leg je de link naar de
belevingswereld van je leerlingen met
filmpjes, boekentips en kleurplaten. De materialen zijn ingedeeld op groep 1-2 en groep
3-4, waardoor differentiëren makkelijk is en
je ook voor snelle kleuters altijd extra stof
paraat hebt. Zo haal je echt álles uit Kijkdoos!
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documentatiecentrum.nl/projecthulp
“Is de ekster een trekvogel?”

“Wat doen de eekhoorntjes?”

? Praatvragen
Vragen over wat er te zien is op de kijkplaat én vragen om nét een stapje verder
te denken dan dat. De praatvragen variëren
van makkelijker tot moeilijker, waardoor
ze gebruikt kunnen worden voor groep 1
tot en met 4.

... Bronnen
Om je thema verder vorm te geven, zijn
boeken- en visuele bronnen handig.
Daarom hebben we bij elke kijkplaat
filmpjes voor je geselecteerd. En prentenof voorleesboeken om gedurende een
themaperiode uit voor te lezen. Ook
hebben we alvast een aantal leuke bijpassende kleurplaten voor je geselecteerd,
makkelijk direct te printen via de weblinks.
links naar filmpjes die passen bij de
kijkplaat;
boekentips bij het thema (groep 1-2, 3-4)
links naar kleurplaten bij het thema
(groep 1-2, 3-4)

! Vertelwoorden
Bij elke kijkplaat vind je vertelwoorden, verdeeld over zelfstandig
naamwoorden, werkwoorden,
bijvoeglijk naamwoorden en
bijwoorden. Om te zoeken en te
benoemen, om over de kijkplaat te
praten en zo de woordenschat op te
bouwen en uit te breiden.

Boekentips

Filmpjes

Kleurplaten

kies je Kijkdoos-abonnement!
Kies voor een abonnement!
Kijkdoos verschijnt twee keer per jaar, met in totaal 8 lees- en vertelboeken over passende
thema’s. Start met je Kijkdoos abonnement, beschik direct over de Startbieb met 65+
leesboeken online, ontvang alle 8 Kijkdoos leesboeken van 2020 bij je abonnement,
én volg met je onderbouwteam een gratis teamwebinar Kijkdoos en Kijkdoos-projecthulp.

Ons Startaanbod*)

UNIEK
AANBOD

8 leesboeken

met Kijkdoos Online voor € 155
(+ 4x Kijkdoos 2020 gratis!)

Of een gratis onderbouwwebinar
Word wegwijs in Kijkdoos en haal álles
uit je abonnement en Kijkdoos Online.

Wat biedt Kijkdoos Online?
Scholen met een abonnement op Kijkdoos ontvangen ook
Kijkdoos Online**), je themabieb online zeg maar! Daar vind je
alle Kijkdoosboeken die de laatste 5-7 jaar zijn verschenen en
nog gaan verschijnen! Om te gebruiken op je eigen digibord,
voor je leerlingen om te lezen op school en thuis of om te
laten voorlezen. Met de kindvriendelijke zoekmachine van
Wizenoze fraai geïntegreerd, zoek je bovendien bij elk
thema en elk leesboek of kijkplaat moeiteloos passende
video’s, plaatjes en weblinks.
Stap in en groei mee naar een Documentatiecentrum voor elke dag!

*) Een abonnement loopt van schooljaar tot schooljaar en wordt tot wederopzegging aangegaan. Opzeggen dient voor 1 augustus te gebeuren.
**) Je hebt toegang tot de Documentatiecentrumreeksen waarop je geabonneerd bent. De toegang per leerling en per leerkracht regel je via
Basispoort. Elke leerling heeft dan zijn eigen inlog en boekenplank, toegang thuis, zoeken-op-maat en leesondersteuning waar nodig. Als
leerkracht krijg je toegang tot je eigen Beheer.

of KIES VOOR DC ONLINE BASIS!
… met of zonder de gebonden boeken!
Kies voor lezen, kies DC Online Basis voor de hele school, mét of zonder de papieren
boeken. Voor scholen die een goed gevulde online bieb informatieboeken willen, met
toegang thuis en op school. Voor gebruik via je digibord, met tablets en laptops, voor
alle groepen en met allerlei handige nieuwe mogelijkheden. Bovendien betaal je DC
Online naar schoolgrootte. Je begint met een goed gevulde (en opgeruimde!) Startbieb
Online met meer dan 650 e-boeken. Jaarlijks komen er 60 nieuwe informatieboeken bij.
Dat is nu DC Online, ‘ je Documentatiecentrum om elke dag te gebruiken’ !

OP ELK
DEVICE!

Informatie & Service
Bestel je Kijkdoos abo of je licentie op DC Online Basis en
profiteer tot 15 juni 2021 van de speciale aanbieding.
Je Kijkdoos-abonnement bestel je op documentatiecentrum.nl of via info@documentatiecentrum.nl.
Voor je licentie op DC Online Basis neem je contact
op met onze collega’s van de Docentenservice.
Kijkdoos is onderdeel van Documentatiecentrum.
Het Documentatiecentrum heeft nog meer reeksen voor
informatief lezen: Mini, Junior Informatie en Informatie.
Heeft je school een abonnement, dan heb je per
abonnement gratis toegang tot het DC Online portaal.
Je toegang regel je via Basispoort.
Met al je vragen kun je terecht bij onze leesadviseurs:
+31 (0)7620 50101
info@documentatiecentrum.nl
www.documentatiecentrum.nl
www.dconline.nl

Bestel je abo op documentatiecentrum.nl.
Losse series en boeken op schoolsupport.nl/dc.

ALLES VAN Kijkdoos

Kennismaking 1

4x Kijkdoos los
4 Kijkdoosboeken naar keuze uit
het beschikbare assortiment.
bestel op schoolsupport.nl/dc

€ 69

Mét Projecthulp!
Kennismaking 2

Pakket 2020 (8-delig)
8x Kijkdoos + 3 maanden gratis
DC Online Basis t.w.v. € 95.
bestel op schoolsupport.nl/dc

€ 139

Kennismaking 3

incl.
webinar!

Kijkdoos abonnement 2021
DC Online Kijkdoos en Projecthulp, 4x gratis Kijkdoos
2020, of een gratis onderbouwwebinar twv € 95.
bestel op documentatiecentrum.nl

€ 155

JE DOCUMENTATIECENTRUM OM ELKE DAG TE GEBRUIKEN!

Documentatiecentrum is een activiteit van uitgeverij Schoolsupport.

