
MININIEUWS

Lezen én informatieverwerking samen
Voorwoord van de uitgever.
Je Documentatiecentrum 
heeft nu ook een online 
portaal! Misschien heb je in 
de afgelopen maanden al 
kennisgemaakt met de ruim 

250 boeken die DC Online toen bood. 
Als abonnee behoud je ook na vandaag 
gratis toegang tot alle mogelijkheden 

van je online portaal bij Mini Informatie. 
Wist je dat er nu al bijna 80 Mini boeken  
online zijn, inclusief leesondersteuning voor 
beginnende lezers. En het aantal boeken  
online groeit maar door.
Je leerlingen kunnen er elke dag terecht. Ze 
vinden er niet alleen boeken, maar ook een 
veilige zoekmachine en andere bronnen, op 
eigen leesniveau. Stap in en groei mee!

ELKE LEERLING, ELKE

DAG TOEGANG!

Al bijna 300 boeken online 
voor tablet, digibord en 
laptop. Ook thuis!

EDITIE 2018-2C

Je eigen klasproject aanmaken? Kwaliteit offline, online en thuis!
Stel je hebt een klasproject, over de Romeinen of ... over je provincie. 
Je zoekt er leesboeken bij, passende videobronnen, je eigen notities 
of opdracht en je zet ‘je project’ klaar voor je leerlingen. Het kan!  

Jaarlijks verschijnen er 16 nieuwe 
boekjes in Mini Informatie. Deze 
verschijnen nu dus ook online 
op je DC Online portaal. Daar 
staan bovendien ook eerder 
verschenen boeken en thema’s. 
Met de nieuwe koppeling aan 
Basispoort kunnen kinderen 
ook thuis  de boeken van school 
lezen en bronnen zoeken voor 
hun eerste werkstuk of spreek-
beurt.
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“MINI INFORMATIE VIA  
BASISPOORT ONLINE!”

ALTIJD
OP DE
HOOGTE!

Het Documentatiecentrum bestaat uit vier reeksen: Kijkdoos, Mini INFORMATIE, Junior INFORMATIE en INFORMATIE. Deze nieuwsbrief hoort bij Mini INFORMATIE.

Z.O.Z.

z.o.z. voor meer
toepassingen
online!

Documentatiecentrum bestaat uit vier reeksen informatieve boeken voor het 

basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs.

11-14 jaar

4-8 jaar

9-11 jaar

7-9 jaar

421

Spuug

Spuug

421

Waar gaat dit boek over?

Spuug lijkt heel gewoon.

Het komt de hele dag in je mond.

Wat is spuug eigenlijk?

Waar komt spuug vandaan?

Spuug is niet alleen water.

Er zitten gezonde stoffen in.

Maar van spuug kun je ook ziek worden.

Hoe dat kan?

Dat lees je in dit boek!

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

Documentatiecentrum bestaat uit vier reeksen informatieve boeken voor het 

basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs.
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Olie

O
lie

417

Waar gaat dit boek over?

Olie die uit de grond komt, heet aardolie.

Maar je kunt ook olie uit planten halen. 

Van aardolie wordt benzine gemaakt

maar ook plastic.

Plantenolie zit in shampoo en zeep.

Maar het is ook lekker op de sla.

Wil je weten waar olie nog mee inzit?

Lees dan dit boek! 

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

Documentatiecentrum bestaat uit vier reeksen informatieve boeken voor het 

basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs.
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Wonen in een ander land

W
onen in een ander land

423

Waar gaat dit boek over?

Als je in een ander land gaat wonen,

is dat leuk, maar ook best spannend. 

Je krijgt een nieuw huis. 

En het weer en eten zijn anders.

Hoe maak je daar vrienden?

Hoe gaat het op je nieuwe school?

En hoe snel leer je een nieuwe taal?

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

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

D
e vuurtoren
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Waar gaat dit boek over?
Een vuurtoren zie je overdag van ver. Hij is hoog en heeft vaak felle kleuren.’s Nachts zie je hem nog beter.Er brandt een fel licht in de toren.Zo weten de boten op zeewaar het land begint. 

Veel boten hebben nu een radar.Is een vuurtoren dan nog wel nodig?

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

Documentatiecentrum bestaat uit vier reeksen informatieve boeken voor het 

basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs.

11-14 jaar

4-8 jaar

9-11 jaar

7-9 jaar

419

Stenen

Stenen

419

Waar gaat dit boek over?

Je woont in een huis van baksteen. 

Op de stoep liggen tegels van beton.

Overal om je heen zie je stenen.

Misschien spaar je zelfs wel stenen!

Waar komt steen eigenlijk vandaan?

Veel stenen komen uit een ver land.

In de ijstijd kwamen ze mee met het ijs.

Of een rivier heeft ze meegenomen. 

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

Documentatiecentrum bestaat uit vier reeksen informatieve boeken voor het 

basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs.
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Atletiek

Atletiek

422

Waar gaat dit boek over?

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!

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

Zoek en vind:

  boeken    
  filmpjes
  weblinks  
  plaatjes



IN ONTWIKKELING TOT NOT?

Van de klantenservice: bronnen helpen vinden

We streven er met Mini naar 
om breed aan te sluiten bij de 
kerndoelen en thema’s in de  
onderbouw. Titels die voor dit 
voorjaar in voorbereiding zijn, zijn 
Werken in de Dierentuin, Slapen, 
Knikkeren, Eten uit andere landen, 
Ganzen, Bloemen, Sterren.

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

Op je portaal 2.0 vinden jij en 
je leerlingen bronnen: veilig en 
op eigen (lees)niveau! Bronnen 
voor je  project bijvoorbeeld. 
Op DC Online 3.0 leren we 
kinderen bronnen beoordelen. 
En komen de Plusboekjes Mini 
online! Zo bied je portaal steeds 
iets meer en groei je vanzelf mee. 
We horen graag je tips! Stuur 
ze naar: 

        redactie@documentatiecentrum.nl
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Na Mini komt: Junior Informatie!Wat is een kastbieb?

Mini-tip!

De Plusboekjes online?

dBOS school?Je DC uitbreiden?

Junior Informatie is dé reeks voor 
groep 6 en 7. Met thema’s die ken-
nis verdiepen en, door portaal 2.0, 
informatie helpen te verwerken. 
Junior Informatie heeft 24 pagina’s 
en krijgt een iets groter formaat: 
zo krijgt beeld meer ruimte en dat 
was ons doel.

       Heb je een vraag of opmerking?

Betrek ouders bij informatieboeken. Geef bij-
voorbeeld eens een boekje mee naar huis aan 
een kind dat thuis weinig toegang tot boeken 
heeft, of toegang via DC digitaal.

In DC Online 3.0 ontsluiten we ook de  
Plusboekjes Mini online. Omdat de vragen 
ingedeeld zijn op niveau, kun je op maat 
voor een leerling vragen klaarzetten. 
In een latere versie (portaal 4.0 of 5.0) willen 
we naar quizvragen per leesboek, waarmee 
het mogelijk is om tekstbegrip op een nuttige 
manier te oefenen en te volgen.

Spreken de nieuwe ontwikkelingen, zo-
als 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.

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!

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

Documentatiecentrum bestaat uit vier reeksen informatieve boeken voor het 

basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs.
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Het skatepark

H
et skatepark
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Waar gaat dit boek over?
Skatesport is in, veel kinderen doen het. 
In een skatepark kun je oefenen en trucs leren. 
Dat is veiliger dan op straat.
Elk skatepark heeft een schans, een halfpipe en een pool.
Maar wat zijn dat eigenlijk?
Welke trucs kun je allemaal leren?
En geven ze in een skatepark ook les?

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

vind eboeken, filmpjes, weblinks, plaatjes...

Op DC Online leren we kinderen informatie verwerken. Ze verzamelen 
bronnen voor hun project. Handig is dat ze ook een papieren 
boek (een kastboek dus) aan een project kunnen toevoegen. Die  
komen uit je eigen ‘kastbieb’.

Schoolsupport staat prominent met Documentatiecentrum op de NOT 2019.  
Ons thema is ‘informatie verwerken en lezen’. Daar ontmoeten we onze abonnees 
graag en daarom tref je bij je novemberlevering van Mini en/of Junior 2 gratis  
toegangskaarten aan. Regel je toegang en loop zeker even langs!

Wat een bezoek nuttig maakt? We laten je de 
online mogelijkheden zien en horen graag hoe je 
het DC inzet. Ook tonen we je DC Online 3.0, en 
wellicht ook nieuwe modules op DC Online. Zet 
ons in je agenda: stand 1E018, links vooraan in 
de grote hal met uitgeverijen. Dus, tot NOT!


