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ALTIJD
OP DE
HOOGTE!

Zoek en vind:
boeken
filmpjes
weblinks
plaatjes

“KIJKDOOS, OOK VOOR SNELLE
KLEUTERS EEN SLIMME ZET!”

De kracht van online
we melden? Dat Kijkdoos ook aan snelle
kleuters veel verdieping biedt. Dat je nu nog
makkelijker ondersteunende bronnen vindt
en verzamelt in Mijn project en dat je een
webinar kunt volgen om de ins en outs te zien.
Je Documentatiecentrum voor elke dag!

Kijkdoos daagt snelle kleuters uit!
Door de details in de boeken, de
makkelijke zelfleestekst en educatieve
foto’s en tekeningen, biedt Kijkdoos heel
veel mogelijkheden voor verdieping.

z.o.z.
voor
tips

BASISPOORT GEKOPPELD?

Al bijna 350 boeken online voor
alle groepen. #OOK THUIS!
69

Waar gaat dit

422

boek over?

Iedereen speelt
wel eens een
game. Jij, je
vriend en je
beste
grote zus. Maar
wist je dat ook
waarschijnlijk
jouw oma
wel eens een
game speelt?
ontzettend rijk
En dat je
kunt worden
van het spelen
Er zijn heel veel
van games?
verschillende
soorten games,
voetbal tot muziek.
van
Hoe worden
die eigenlijk
En is gamen
gemaakt?
nou gezond
of ongezond?

69

Gamen
Gamen

Voorwoord van de ontwikkelaars.
Dat Kijkdoos teksten biedt op
twee niveaus weet je waarschijnlijk al. Dat ze geschikt
zijn voor groep 1 tot en met 4
ook wel. Welk nieuws kunnen

IS JE SCHOOL AL VIA

422

Kijk ook op www.docukit.nl

voor meer informatie!

Atletiek
Documentatiecentrum

basisonderwijs

Waar gaat dit

boek over?

4-8 jaar

bestaat uit vier
reeksen informatieve
en de onderbouw
boeken voor
het
voortgezet onderwijs.

7-9 jaar

Hou je van rennen,
van springen
en van gooien?
Dan is atletiek
een sport voor
jou!
Je doet bij atletiek
aan
hardlopen, verspringen verschillende sporten:
en nog meer.
Je traint elke
week bij een
club
en er zijn ook
wedstrijden.
Dan draag je
het tenue van
de club
en hoop je dat
je een medaille
wint.
Net zoals Dafne
Schippers!
Kijk ook op www.docukit.nl

Documentatiecentrum
basisonderwijs

bestaat uit vier

en de onderbouw

4-8 jaar

Z.O.Z.

reeksen informatieve

voortgezet onderwijs.

7-9 jaar

9-11 jaar

11-14 jaar

voor meer informatie!

boeken voor

9-11 jaar

het

11-14 jaar

Al je klasprojecten bij elkaar?
Ja, dat kan! Stel, je hebt als thema ‘schutkleuren’. Via de speciale
zoekmachine zoek je boeken, filmpjes, liedjes en plaatjes die
geschikt zijn voor jouw leerlingen, en slaat ze samen op als
Kijkdoosproject. Zo heb je alles bij de hand voor je project, ook als
je dat later nog eens gebruikt. Handig toch!

#OOK AAN SNELLE KLEUTERS!
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Het Documentatiecentrum bestaat uit vier reeksen: Kijkdoos, Mini INFORMATIE, Junior INFORMATIE en INFORMATIE. Deze nieuwsbrief hoort bij Kijkdoos.
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IN ONTWIKKELING

UITGELICHT?

We streven er met Kijkdoos naar
om breed aan te sluiten bij de
ontwikkeling en belevingswereld
van kleuter- en onderbouw. Op
dit moment ontwikkelen wij de
onderwerpen De fiets, De eerste
boeren, Beweeg je mee? en De
dierenopvang.

Uitgelicht is een nieuwe reeks binnen
Documentatiecentrum. Daarbinnen
verschijnen nieuwe series als ‘special’.
Zo verscheen onlangs de prachtige
serie De 12 Provincies voor gebruik
in groep 5, 6 of 7. Volgend voorjaar
verschijnt voor groep 4-5 de 6-delige
Uitgelicht-serie Mijn familie komt uit...
over thuislanden van migrantenkinderen.
Uitgelicht boeken verschijnen als gebonden
boeken en bestel je op documentatiecentrum.nl,
of bij je schoolleverancier..

Mis je een thema? Meld het ons via:
redactie@documentatiecentrum.nl

Na Kijkdoos komt... Mini

Kijkdoos voor snelle kleuters

Met Mini gaat de wereld open voor kinderen in groep 4
en 5, met maar liefst 16 nieuwe themaboeken per jaar, en
16 bijbehorende Plusboekjes, voor tekstbegrip. Mini staat
vol duidelijke, boeiende teksten die begeleid worden door
inspirerende foto’s en educatieve tekeningen.

Voor snelle kleuters
en kleuters die al wat
kunnen lezen, biedt
Kijkdoos tal van
mogelijkheden:
de korte tekstjes bieden
gelegenheid om zelf te
lezen, de langere teksten
bieden een rijke thematische woordenschat.

Kijkplaten met snelle kleuters
De kijkplaten in Kijkdoos zijn gedetailleerd
en bieden daarom veel mogelijkheden om
dieper door te praten. Benoem bij Het bos
bijvoorbeeld alle dieren of bespreek wat
er met het bos gebeurt in de verschillende
seizoenen. Bij De vrachtwagenchauffeur:
waar komt de vracht vandaan, waar gaat
die naartoe, en daarna?

Kijkdoos kijkplaten: zo veel te zien!

Kijk(doos)-tip!

Van de klantenservice: overstappen loont!

Wil je graag uitleg krijgen over alle mogelijkheden van DC Online? Schrijf je in voor
onze webinars! Kijk voor de data op:
www.documentatiecentrum.nl/webinar.

422

422

Atletiek
Atletiek

200

200

Hou je van rennen, van springen en van gooien?
Dan is atletiek een sport voor jou!
Je doet bij atletiek aan verschillende sporten:
hardlopen, verspringen en nog meer.
Je traint elke week bij een club
en er zijn ook wedstrijden.
Dan draag je het tenue van de club
en hoop je dat je een medaille wint.
Net zoals Dafne Schippers!

Documentatiecentrum bestaat uit vier reeksen informatieve boeken voor het
basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs.

7-9 jaar

9-11 jaar

Gamen

Waar gaat dit boek over?

Kijk ook op www.docukit.nl voor meer informatie!

4-8 jaar

69

Gamen

een huis bouwen

Een huis bouwen is een hele klus. Er werken heel
veel mensen aan mee. Een architect, metselaar,
loodgieter en nog veel meer. Eerst wordt de vloer
gemaakt, daarna de muren en het dak. Als het huis
aan de buitenkant af is, gaat het werk binnen verder.
Er komen kamers, een keuken, badkamer en een wc.
Eindelijk is het huis af en kunnen er mensen in
wonen!
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een huis bouwen

Waar gaat dit boek over?

11-14 jaar

Iedereen speelt wel eens een game. Jij, je beste
vriend en je grote zus. Maar wist je dat ook jouw oma
waarschijnlijk wel eens een game speelt? En dat je
ontzettend rijk kunt worden van het spelen van games?
Er zijn heel veel verschillende soorten games, van
voetbal tot muziek. Hoe worden die eigenlijk gemaakt?
En is gamen nou gezond of ongezond?
Kijk ook op www.docukit.nl voor meer informatie!

Documentatiecentrum bestaat uit vier reeksen informatieve boeken
voor het basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs.

Documentatiecentrum bestaat uit vier reeksen informatieve boeken voor het
basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs.

4-8 jaar

7-9 jaar

9-11 jaar

11-14 jaar
4-8 jaar

7-9 jaar

9-11 jaar

11-14 jaar

info@documentatiecentrum.nl

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!

Met DC Online Basis heb je een licentie op
álle DC- reeksen en start je met 350+ boeken
in je online bieb. Desgewenst ontvang je ook
alle papieren boeken er jaarlijks bij. Deze
abonnementsvorm bieden we naar schoolgrootte aan. Overstappen kan dan lonen: voor
weinig extra ontsluit je alle DC-reeksen voor
je leerlingen! Handig als je op zoek bent naar
een rijke leesomgeving voor je hele school!

