
Publicaties



Als goede onderwijsprofessional wil je graag je vakkennis verruimen en ben je altijd op zoek naar informatie over bepaalde 
actuele thema’s waarmee je te maken krijgt. In het GO! publicatieaanbod vind je een hele waaier aan kwaliteitsvolle werken 

die je kunnen helpen om je job in het onderwijs met nog meer professionalisme uit te oefenen. 

In de reeks ‘Omgaan met …’ belichten we specifi eke welzijnsaspecten van het onderwijs en leggen we uit hoe je daarmee 
omgaat. Voor het basisonderwijs zijn er de leerplannen en de didactische cahiers (over techniek, geschiedenis e.d.). Daarnaast 

plaatsen we in een andere reeks bepaalde grote thema’s op de voorgrond (o.m. inclusie, evaluatiepraktijk, sanctiebeleid, 
sociale media, co-teaching).

In deze folder vind je het hele gamma.

Wil je een publicatie bestellen? Dat kan heel eenvoudig op de website van Uitgeverij Politeia: 
www.politeia.bewww.politeia.be

Wil je een publicatie bestellen? Dat kan heel eenvoudig op de website van Uitgeverij Politeia: Wil je een publicatie bestellen? Dat kan heel eenvoudig op de website van Uitgeverij Politeia: 



W
 A A R D E N P A K K E T 

GO! WAARDENBOEK

Dit geheel herziene waardenboek (januari 
2017) vertaalt het pedagogisch project van het 
GO! naar 23 waarden die kenmerkend zĳ n voor 
het onderwĳ s van het GO! vandaag en in de 
toekomst. Het beschrĳ ft ook de aan elke waarde 
verbonden attitudes en handelingen voor 
directeurs, leerkrachten, leerlingen en ouders, en 
biedt praktische tips om er op school mee aan de 
slag te gaan.

GO! WAARDENSPEL

Iedereen die bĳ  het schoolgebeuren betrokken 
is, kan dit kaartspel ter hand nemen om in 
groep te bepalen welke waarden van het GO! 
zĳ  zelf belangrĳ k vinden en wat die waarden 
voor hen betekenen. De gedragingen die in het 
GO! waardenboek met elke waarde verbonden 
worden, kunnen hen daarbĳ  inspireren. 

PPGO! IDEEËNSCHRIFTJE

‘Samen leren samenleven’, de baseline van 
het PPGO!, loopt als een rode draad door 
dit inspirerende schriftje, dat voortaan het 
PPGO! dagboek van elke GO! leerkracht moet 
worden. Persoonlĳ ke ideeën, indrukken, dromen, 
plannen, ervaringen: je kunt het er allemaal in 
kwĳ t. De leuk getekende, frisse tussenbladen met 
citaten die naar het PPGO! verwĳ zen, kunnen je 
zeker inspireren voor je dagelĳ kse praktĳ k.
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 LeerpLannen basisonderw
ijs Nederlands

nederlands
 leerplannen basisonderwijs
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ISBN 978 90 5718 307 2

Dit	 leerplan	 Nederlands	
vervangt	 vanaf	 1	 septem

ber	 2013	 de	 vorige	 leer
plannen	 Nederlands	 voor

	

het	kleuter-	en	lager	onde
rwijs	(1998),	evenals	het	

deelleerplan	Taalbeschou
wing	(2010)	van	het	GO!	

onderwijs	van	de	Vlaamse	Gemeenschap.

De	afgelopen	 jaren	versc
hafte	de	wetenschap	nieu

we	 inzichten,	zowel	op	he
t	vlak	van	taalverwerving	

als	op	dat	van	leren	en	on
derwijzen.	In	dit	globaal	n

ieuw	leerplan	werden	die	
inzichten	geconcretiseerd

.	

Interactief	taalonderwijs	w
ordt	daarbij	centraal	geste

ld	in	de	praktijk	van	elke	l
eraar.

Interactief	 taalonderwijs	 s
treeft	 naar	 een	 geïntegre

erd	 aanbod	 van	 (taal)vaa
rdigheden,	 naar	 inhouds-

gericht	taalonderwijs,	naa
r	een	doorgaande	lijn	in	o

ntwikkeling	en	naar	een	g
oede	balans	tussen	leraa

r-

gestuurd	en	leerlinggestuu
rd	leren.	

In	meer	dan	één	opzicht	versc
hilt	dit	leerplan	van	de	vor

ige:	

•	 we	opteren	voor	één	du
idelijk	doorgaande	lijn	kleu

ter-	en	lager	onderwijs	en	b
reken	dus	met	de	traditie	

om	aparte	leerplannen	te	ont
wikkelen	voor	elk	onderwi

jsniveau;

•	 in	de	formulering	van	doelen	gaan	w
e	voor	meer	helderheid,	dat	wil	ze

ggen	duidelijke,	operation
eel	

genoteerde	doelen	en	meer	duidelijkheid	in	de	opb
ouw,	namelijk	jongste	kleuters,	oud

ste	kleuters	en	

elk	leerjaar	apart;

•	 een	ondubbelzinnige	fo
cus	op	taalvaardigheid,	zo

wel	in	de	visie,	de	doelen
	als	in	de	pedagogische	

wenken,	waarbij	vaardighe
idsontwikkeling	en	strateg

isch	leren	hand	in	hand	ga
an;

•	 een	geïntegreerde	aanp
ak	van	taalbeschouwing,	d

ie	zich	uit	in	het	formuleren	van	taalbeschouwe
lijke	

doelen	binnen	de	verschi
llende	 taalvaardigheden	e

n	dus	 taalbeschouwing	n
iet	 (meer)	ziet	als	een	

apart	domein;

•	 een	aantal	vernieuwend
e	inzichten,	onder	meer	over	de	ontwikkeling	v

an	geletterdheid;

•	 een	sterkere	integratie
	van	leergebiedoverschrijd

ende	doelen	(leren	leren,	s
ociale	vaardigheden,	ICT),

	

binnen	het	leergebied	Ned
erlands.

We	hopen	dat	de	studie	en
	het	gebruik	van	dit	leerp

lan	leraren	en	toekomstige	leraren	zal	inspirere
n	

en	ondersteunen	om	het	uiteindelijke	doel	van
	het	leergebied	Nederland

s	te	realiseren,	namelijk	taal-

vaardige	leerlingen	vormen	die	plezier	beleven	aan
	hun	taal.

Nederlands

9 7 8 9 0 5 7 1 8 3 6 3 8
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Wereldoriëntatie
 leerplannen basisonderwijs

Wereldoriëntatie

“Waarom	is	het	gras	groen?	Praten
	vissen	met	elkaar?	Waarom	mag	ik	niet	meespelen?	Hoe	werkt	een

	

lamp?	In	welke	huizen	wonen
	de	mensen	in	Afrika?	Hoe	leef

den	de	ridders?	Wanneer	
is	het	vakantie?	

Waarom	stijgt	de	zee?	…”

Kinderen	zijn	van	nature	ni
euwsgierig	en	stellen	conti

nu	vragen	over	zichzelf,	de	
anderen	en	hun	omgeving.	

Wereldoriëntatie	pikt	hier
op	 in	en	stimuleert	hen	om	hun	omgeving	waar	 te	nemen,	 te	verkennen,	 te	

onderzoeken,	te	ordenen	e
n	te	duiden.	

Wereldoriëntatie	laat	kind
eren	vaardigheden	verwer

ven	om	goed	met	zichzelf,	anderen	en	de
	wereld	om	

te	gaan	en	helpt	hen	een	k
ritisch-creatieve	houding	te

	ontwikkelen.	Kortom,	het	helpt	hen	om	hun	leef-	en	

belevingswereld	te	verruim
en,	te	verdiepen	en	inzich

telijk	te	maken.

In	onze	complexe	en	continu	verander
ende	wereld	neemt	het	volume	aan	kennis	met	de	dag	toe.	Het	is	

onbegonnen	werk	om	kinderen	al	die	kennis	aa
n	te	reiken.	Wereldoriënta

tie	benadert	de	wereld	ex
em-

plarisch	en	vanuit	een	aan
tal	specifieke	invalshoeke

n	zoals	mens,	maatschappij,	techniek,	nat
uur,	tijd	en	

ruimte.	Kinderen	hebben	een	
aantal	basisinzichten	nod

ig	om	goed	in	de	wereld	te	kunn
en	functioneren	

maar	bovenal	de	vaardighed
en	en	de	wil	om	zelf	de	nodige	kennis	te	l

eren	verwerven	en	toepas
sen.	

Omdat	wij	 de	mens	 als	 een	 sociaal	 weze
n	 beschouwen,	 als	 “knoo

ppunt	 van	 relaties”	 en	 o
mdat	wij	

streven	naar	een	kwalitei
tsvol	 leven	voor	iedereen

,	leggen	we	in	Wereldorië
ntatie	de	klemtoon	op	het	

ontwikkelen	van	respect	e
n	verantwoordelijkheid	ten

	aanzien	van	mens	en	natuur.

“Het	GO!	onderwijs	van	de
	Vlaamse	Gemeenschap	voedt	op	tot	soc

iaal	engagement,	verantwoord	gebruik	

van	de	ruimte,	wereldsolidariteit,	verd
raagzaamheid	en	brede	belangstelli

ng	voor	het	culturele	gebe
uren	

hier	en	elders”	(uit	Pedag
ogisch	Project	GO!).

 LeerpLannen basisonderW
ijs  W

ereldoriëntatie
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Leerplannen in het GO! hebben een dubbele functie: enerzijds leraren duidelijkheid verschaffen over 

‘de doelen die moeten gerealiseerd worden en de inhouden die aan bod moeten komen’, anderzijds de 

leraren inspireren op welke manier ze die doelen en inhouden in de concrete praktijk kunnen realiseren 

en evalueren. De wat- en de hoe-vraag met andere woorden.

In dit leerplan Frans zijn beide aspecten sterk geïntegreerd. Bij nagenoeg elk doel vindt de leraar voor-

beelden van inhouden en specifieke pedagogisch-didactische tips om dat doel te realiseren. Gebruikers 

van het leerplan ervaren dit als een grote toegevoegde waarde.

Voor leraren is het niet voldoende om goed zicht te hebben op doelen en didactiek. De visie achter de 

leerplannen moet ook helder zijn. Handelen vanuit een duidelijke en gedeelde visie maakt het immers 

gemakkelijker om een leerplan te implementeren. 

Kort samengevat gaat het in die visie om de keuze voor een communicatieve aanpak. We leren een 

moderne vreemde taal om ermee te kunnen communiceren. Vanaf de start in de basisschool moet de 

focus liggen op communicatieve taaltaken en het correct begrijpen en overbrengen van eenvoudige bood-

schappen. Concreet wil dat zeggen: maximaal inzetten op goede attitudes (willen leren, belangstelling 

voor andere culturen, zich inzetten …), op basiscommunicatieve kennis en vaardigheden (eenvoudige 

boodschappen begrijpen en zelf kunnen produceren) en op strategieën (om teksten te kunnen begrijpen, 

te lezen, om in interactie te kunnen gaan …). Naarmate de leerlingen vorderen en zich basiscommuni-

catieve structuren meer en meer eigen maken, kan men dan meer focussen op vorm en correctheid. 

Frans

 leerplannen baSiSonderw
ijS  Frans

De leerplannen 

worden ontwikkeld 

door de Pedagogische 

begeleidingsdienst van 

het GO!. Sinds 2010 

worden voor elk leergebied 

de ontwikkelingsdoelen 

(kleuteronderwijs) en 

de eindtermen (lager 

onderwijs) samengebracht 

in één leerplan voor het 

basisonderwijs.

LEERPLAN NEDERLANDS 

Taalvaardigheid staat centraal. 
De doelen zĳ n gegroepeerd 
in mondelinge en schriftelĳ ke 
taalvaardigheid. Ze zĳ n consecutief 
opgebouwd en maken de brug 
tussen kleuter- en lager onderwĳ s.

LEERPLAN FRANS 

Het doel is om met een moderne 
vreemde taal te kunnen 
communiceren. De focus moet 
liggen op communicatieve 
taaltaken en het correct begrĳ pen 
en overbrengen van eenvoudige 
boodschappen. 

LEERPLAN 
WERELDORIËNTATIE 

In Wereldoriëntatie gaat het om 
het ontwikkelen van respect en 
verantwoo+ eid ten aanzien 
van mens en natuur. Het GO! 
voedt op tot sociaal engagement, 
verantwoord gebruik van de ruimte, 
wereldsolidariteit, verdraagzaamheid 
en brede belangstelling voor het 
culturele gebeuren hier en elders. 
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Lichamelijke opvoeding

Via dit leerplan wil het GO! zijn scholen en leraren uit het basisonderwijs ondersteunen om de eind-

termen en ontwikkelingsdoelen lichamelijke opvoeding op een kwalitatieve wijze gestalte te geven.  

We ontwikkelden hiervoor leerlijnen die draaien om vier grote doelen: 

Aanzetten tot een gezonde en actieve leefstijl

Kernwoorden hierbij zijn motivatie en attitudevorming voor een blijvende deelname aan bewegings-

activiteiten.

Lichamelijk opvoeden

Een brede motorische ontwikkeling maakt deel uit van de gehele persoonlijkheidsontwikkeling.  

We leren de kinderen plezier beleven in bewegen, veilig bewegen, fitheid ontwikkelen en een positief 

zelfbeeld ontwikkelen.

Samen leren bewegen

Lichamelijke opvoeding is voor een groot deel een sociaal gebeuren. Om samen te kunnen 

bewegen en spelen zijn sociale vaardigheden nodig en daar willen we in de lessen ook sterk op 

inzetten.

Wegwijs maken in onze sport- en bewegingscultuur

Wij willen kinderen oriënteren op die sport- en bewegingscultuur. Daarom is het belangrijk dat 

kinderen op school kunnen proeven van een breed aanbod aan mogelijkheden en ontdekken welke 

activiteiten passen bij hun competenties, hun motieven en hun voorkeuren.

We hopen dat de studie en het gebruik van dit leerplan leraren en toekomstige leraren zal inspireren 

en ondersteunen om deze doelen te realiseren.

Concrete didactische ondersteuning bij het implementeren van dit leerplan zal geboden worden via de 

elektronische pedagogische cahiers.

 LEERPLANNEN BASISONDERW
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elijke opvoeding
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Media

Dit GO! leerplan Media voor het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs) wil de praktijk van ICT-integratie, 

mediawijsheid en het gebruik van media bij muzische vorming in de basisscholen van het GO! ondersteunen 

en richting geven. Dit leerplan vervangt geen oudere leerplannen maar is een nieuw leerplan. Het concretiseert 

de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het domein Media van het leergebied Muzische vorming en de 

leergebiedoverstijgende eindtermen ICT. 

Omdat de rol van media in onze maatschappij verandert en belangrijker wordt, vragen overheids-

instanties en allerlei organisaties al enkele jaren om meer in te zetten op mediawijsheid in de basis-

school (met inbegrip van ICT-competenties). De andere leerplannen bieden aanzetten om hierrond te 

werken maar gaan niet ver genoeg. In dit leerplan concretiseren we deze aanzetten en vullen we ze aan. 

We integreren de ICT-competenties en breiden ze uit tot mediacompetenties. Op die manier willen we 

scholen in staat stellen om de kinderen op te voeden tot kritische mediaconsumenten en -producenten.  

In dit leerplan vatten we mediacompetenties onder vier rubrieken:

}  media begrijpen 

}  media gebruiken 

}  communiceren via media 

}  nadenken over het eigen mediagebruik

We bundelen dus alle nodige inzichten en vaardigheden met betrekking tot media in één overkoepelend leerplan.

Aan dit gedrukte leerplan is geen didactisch luik toegevoegd. We voorzien in een digitale versie die wel - in een 

tweede laag - pedagogisch-didactische wenken bevat. Via nascholing en begeleiding zetten we in op profes-

-sionalisering van de leerkrachten en schoolteams.

We  hopen dat de studie en het gebruik van dit leerplan (toekomstige) leerkrachten zal inspireren en onder-

steunen om kinderen media te leren begrijpen en gebruiken op een veilige, doelbewuste, efficiënte, kritische 

en creatieve manier.

 LEERPLANNEN BASISONDERW
IJS  Licham
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Muzische vorming

Dit GO! leerplan Muzische vorming voor het basisonderwijs vervangt vanaf 1 september 2016 de vorige 

leerplannen Muzische vorming voor het kleuter- en lager onderwijs (1998). Samen met het leerplan Media 

concretiseert dit leerplan de ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs en de eindtermen lager onderwijs 

voor het leergebied Muzische vorming.

“Ieder kind is een kunstenaar. De kunst is er een te blijven als je groot wordt.” (Pablo Picasso). Muzische 

vorming leert kinderen anders naar de wereld en zichzelf te kijken en laat hen kennismaken met de 

wereld van de kunsten (impressie). Muzische vorming leert hen naar het voorbeeld van de kunsten om 

zich creatief en expressief te uiten door gebruik te maken van beeld-, drama-, bewegings-, muziek- en/

of mediataal (expressie).

In dit leerplan kozen we voor de volgende accenten:

} Een duidelijke visie op het hele leergebied en op de verschillende muzische domeinen.

}  Voor elk domein een leerlijn met concrete doelen. Daarbij kiezen we voor het afbakenen van vaardig-

heden, inhouden en mogelijke werkvormen.

} Een overkoepelend ‘domein’ muzische grondhouding  dat de doelstellingen bevat op het vlak van 

algemene attitudes en vaardigheden die bij elk domein apart en bij de integratie van de domeinen 

worden ingezet.

} Een duidelijke structuur, met focus op het muzisch proces (waarnemen, verwerken-vormgeven, reflec-

teren) en de muzische grondhouding. De structuur vergemakkelijkt de integratie van de muzische  

domeinen. 

} Scholen stimuleren om gebruik te maken van het culturele aanbod.

} Het domein Media opnemen in een apart leerplan Media.

Aan dit gedrukte leerplan is geen didactisch luik toegevoegd. We voorzien in een digitale versie die wel - 

in een tweede laag - algemene en specifieke pedagogisch-didactische wenken bevat. Via nascholing en 

begeleiding zetten we in op professionalisering van leerkrachten en schoolteams.

We  hopen dat de studie en het gebruik van dit leerplan (toekomstige) leerkrachten zal inspireren en 

ondersteunen in het muzisch vormen van de kinderen.

 LEERPLANNEN BASISONDERW
IJS  M

uzische vorm
ing

LEERPLAN LICHAMELIJKE 
OPVOEDING

De doelen zĳ n verdeeld over twee 
grote rubrieken: persoonsdoelen 
(alle doelen die te maken 
hebben met zelfconcept, sociaal 
functioneren, een gezonde en veilige 
levensstĳ l) en bewegingsdoelen 
(alle doelen die verband houden 
met het ontwikkelen van motorische 
competenties). 

LEERPLAN MUZISCHE 
VORMING

Kinderen leren naar het voorbeeld 
van de kunsten om zich creatief en 
expressief te uiten door gebruik 
te maken van beeld-, drama-, 
bewegings-, muziek- en/of mediataal 
(expressie).

LEERPLAN MEDIA

Het concretiseert de 
ontwikkelingsdoelen en eindtermen 
voor het domein Media van het 
leergebied Muzische vorming 
en de leergebiedoverstĳ gende 
eindtermen ICT. Het bevat vier 
rubrieken: media begrĳ pen, media 
gebruiken, communiceren via 
media en nadenken over het eigen 
mediagebruik.
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Techniek heeft de laatste jaren aan betekenis gewonnen in het onderwijs. Terecht, want kinderen en leerkrachten zijn 

genoodzaakt om beter en sneller om te gaan met techniek in een wereld waar technologische ontwikkelingen elkaar 

aan een hoog tempo opvolgen. Maar er is meer. Via onderwijs in techniek spreken we talenten van kinderen aan, 

realiseren we heel wat basisdoelen en werken we aan de maatschappelijke opdracht om techniek en wetenschappen 

toekomstgericht in beeld te brengen.

En met een goede aanpak vinden kinderen techniek bovendien boeiend en uitdagend! Over die goede aanpak in het 

basisonderwijs gaat dit pedagogisch cahier.

In het eerste deel verduidelijken we hoe kinderen en leerkrachten kunnen omgaan met techniek door antwoorden 

te geven op de volgende vragen:

•	 Wat	is	goed	onderwijs	in	techniek	in	de	basisschool?

•	 Welke	visie	ligt	aan	de	basis?

•	 Wat	zegt	het	leerplan?	Wat	verandert	er	ten	opzichte	van	vroeger?

•	 Welke	activiteiten	moeten	we	aanbieden?

•	 Over	welke	inhouden	gaat	het?

•	 Wat	is	de	rol	van	de	leerkracht?	Wat	is	de	rol	van	het	kind?

In het tweede deel van het cahier tonen we aan de hand van concrete voorbeelden hoe leerkrachten de theorie naar 

de praktijk kunnen vertalen.

Daarnaast bieden we via de bijlagen kijkwijzers voor de leerlingen aan, enkele hulpmiddelen bij het vastleggen van 

techniek en een servicedocument dat het mogelijk maakt om afspraken op teamniveau te maken over de inhouden 

van techniek.

Ons uiteindelijk doel: in het GO! is iedereen een TGV, een technisch geletterde vip!

pedagogisch cahier

PEDAGOGISCH CAHIER
ZICHT OP TECHNIEK

Zicht op dagelijkse tijd

Wat betekent dagelijkse tijd voor kinderen? Hoe stimuleer je als leraar de ontwikkeling van het (cyclische) tijdsbegrip 

bij kleuters en lagereschoolkinderen? Hoe zorgen we op school voor een goede opbouw van het aanbod, de aanpak 

en de vorm? Dat zijn de vragen waarop dit pedagogisch cahier een antwoord wil bieden.

In ‘Zicht op dagelijkse tijd’ ligt de nadruk vooral op het technische aspect van de tijd: een jaar is opgebouwd uit 

seizoenen en maanden, weken bestaan uit dagen, een dag is ingedeeld in dagdelen en klokuren, enzovoort. Met het 

oog op sociale zelfredzaamheid is het belangrijk dat kinderen greep krijgen op de dagelijkse tijd en vaardigheden 

ontwikkelen zoals kloklezen, kalenders gebruiken om te plannen en te rekenen, eenvoudige uurtabellen en allerlei 

tijdsaanduidingen correct interpreteren. Dit cahier beschrijft op zeer praktische wijze, met tal van voorbeelden, illus-

traties en didactische tips en veelal in een opbouw per klas hoe we ons onderwijs kunnen vormgeven zodat kinderen 

gaandeweg die inzichten en vaardigheden kunnen verwerven.

Ten slotte slaat het cahier ook de brug met het leerdomein ‘Natuur’, met name door de focus op weerkalenders. 

Omdat we aan de hand van de periodieke weeroverzichten ook inhouden realiseren uit het leerdomein ‘Dagelijkse 

tijd’, wijden we ook daaraan een uitgebreid hoofdstuk.

PEDAGOGISCH CAHIER

PEDAGOGISCH CAHIER
ZICHT OP DAGELIJKSE TIJD
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ISBN 978-90-5718-307-2

ZICHT OP TECHNIEK

Dit didactisch cahier biedt tal van instrumenten, 
materialen en praktĳ kvoorbeelden om 
het onderdeel Techniek van het leerplan 
Wereldoriëntatie concreet toe te passen in de 
basisschool. 

Auteurs: Jan Beerten, Alain Clits, Anne-Marie 
Tytgat, Hugo Vandenbroucke en Yves Cohen 

ZICHT OP DAGELIJKSE TIJD

Met de talrĳ ke praktische voorbeelden, illustraties 
en didactische tips, opgebouwd per leerjaar, 
kan de leerkracht aan de slag om uit te leggen 
hoe bv. een jaar, een week of een dag  is 
opgebouwd. Kinderen leren kloklezen, kalenders 
gebruiken, eenvoudige uurtabellen en allerlei 
tĳ dsaanduidingen correct interpreteren. 

Auteur: Benjamin Jacobs 



PEDAGOGISCH CAHIER
ZICHT OP HISTORISCHE TIJD

pedagogisch cahier

Zicht op historische tijd

9 7 8 2 5 0 9 0 2 6 7 6 7

“Als je vandaag wil begrijpen, moet je op zoek gaan naar gisteren” (Pearl Buck). Kinderen begeleiden in die zoektocht 

naar sporen in het verleden is een van de boeiende opdrachten van leerkrachten. In dit cahier geven we meer duide-

lijkheid over het algemeen opzet, concrete inhouden en didactische aanpak van historische tijd in het lager onderwijs.

We beschrijven eerst hoe het werken aan historische vaardigheden en historische attitudes bijdraagt aan de vorming 

van het ontluikende historisch tijdsbesef en historisch bewustzijn. 

Daarna staan we bij elk leerjaar stil bij enkele belangrijke aandachtspunten voor inhoud en aanpak van het domein 

‘historische tijd’. In de eerste en tweede graad van het lager onderwijs pleiten we voor een geïntegreerde aanpak 

waarbij vanuit bredere thema’s (ikzelf, mijn ouders, mijn grootouders, ons dorp, onze stad …) of onderzoeksvragen 

gewerkt wordt. Voor de derde graad kiest het GO! voor een nieuwe oriëntering in de didactische aanpak. We pleiten 

voor een meer systematische benadering van geschiedenis met aandacht voor een minimum aan gemeenschappelijke 

kennis. We vatten die basiskennis samen in een ‘foto van de tijd’.

Tot slot beschrijven we een hele reeks boeiende methodieken, reiken informatiebronnen aan en geven een hulp-

middel bij het in kaart brengen van de sporen van het verleden in de omgeving.

Met ‘Zicht op historische tijd’ willen we op de eerste plaats leerkrachten lager onderwijs inspiratie bieden om hun 

‘geschiedenis’onderwijs te verrijken. We hopen ook anderen die interesse hebben voor didactiek ‘historische tijd’ te 

inspireren: studenten en docenten van de lerarenopleiding, nascholers, leerkrachten kleuteronderwijs, enzovoort.

ISBN 978-2-509-02676-7

Woordenschatjes
 Talig met talenten in de kleuterklas

Woordenschatjes
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Kleuters zijn in hun drang om ‘groot te groeien’ uitermate leergierig. Leerkrachten prikkelen 
hen dagelijks en maken van de ‘kleine schatjes’ talentvolle en mondige wereldverkenners. 

Woordenschatjes zijn mondige kleuters die goed in hun vel zitten, die graag met ande-
ren samen zijn, die vlot bewegen, die voortdurend uitdaging vinden in het ontdekken 
van de wereld, die deze wereld structureren en hem muzisch verwerken door zich uit te 
drukken met muziek, beeld, woord, drama en/of dans.

Dit boek geeft aan hoe leerkrachten talenten van kleuters en taalvaardigheid hand in 
hand kunnen laten gaan.

In het eerste hoofdstuk bieden we informatie over talentontwikkeling en over taalver-
werving, met focus op woordenschatverwerving.

In het tweede hoofdstuk beschrijven we zeven talenten. Bij elk talent horen basisleerer-
varingen en basiswoordenschat met zowel woorden uit het natuurlijke taalaanbod als de 
meer complexe schooltaal. Die lijst van basisleerervaringen en bijbehorende basiswoor-
denschat wordt een sterk hulpmiddel voor de leerkracht om functionele en uitdagende 
leersituaties te creëren. 

In het derde hoofdstuk reiken we verschillende evaluatiemogelijkheden aan. Hiermee kan 
de leerkracht nagaan hoe de kleuter zich ontwikkelt binnen de verschillende talenten en hoe 
hij zich hierbij uitdrukt.

In het vierde hoofdstuk presenteren we veertien praktijkvoorbeelden waarbij de leer-
kracht bewust de basiswoordenschat kiest en die via een impliciet talentgericht aanbod 
bij de kleuters activeert: vijf rond een thema, vier vanuit een prentenboek en vijf met een 
actuele gebeurtenis als uitgangspunt.

Deze publicatie richt zich in eerste instantie naar kleuterleerkrachten. We hopen ook 
inspiratie te bieden voor studenten en docenten van de lerarenopleiding, nascholers, 
pedagogisch begeleiders, zorgcoördinatoren, leerkrachten lager onderwijs, enzovoort.

9 782509 024169

ISBN 978-2-509-02416-9

Woordenschatjes_Cover_Spread.indd   1 20/05/15   16:34

ZICHT OP HISTORISCHE TIJD

Dit didactisch cahier verduidelĳ kt het algemeen opzet, de concrete inhouden en 
didactische aanpak van het geschiedenisonderwĳ s in de lagere school. Hoe wordt 
het domein Historische tĳ d concreet opgebouwd vanaf het kleuteronderwĳ s over het 
eerste leerjaar tot het zesde leerjaar? In de 1ste en 2de graad werk je het best vanuit 
bredere thema’s of onderzoeksvragen. In de 3de graad is een meer systematische 
benadering van geschiedenis te verkiezen. De vereiste basiskennis wordt samengevat 
in een ‘foto van de tĳ d’. Tot slot krĳ gt de leerkracht een hele reeks boeiende 
methodieken en informatiebronnen aangereikt en een hulpmiddel bĳ  het in kaart 
brengen van de sporen van het verleden in de omgeving.

Auteurs: Yves Cohen, Alain Clits, Stefaan D’Hondt en Hugo Vandenbroucke

WOORDENSCHATJES

Dit boek geeft inzicht in taalververwerving en taalontwikkeling bĳ  kleuters. Met de 
woordenlĳ sten en de uitgewerkte praktĳ kvoorbeelden kan de kleuterleerkracht 
heel concreet aan de slag in de klas. Het boek wordt geleverd met een handig 
uitneembaar kaartensysteem waarop de zeven talenten en de bĳ behorende 
basiswoorden en leerervaringen vermeld staan. Dit helpt de leerkracht om talige 
en uitdagende leersituaties te creëren.

Auteurs: Chris Taverniers, Sofi e Michiels en Hugo Vandenbroucke in nauwe 
samenwerking met Voorrangsbeleid Brussel (Monique Janssens) 
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COMMUNICATIE OP SCHOOL. 
HAALBARE IDEEËN VOOR 
EEN STERK VERHAAL

Deze geactualiseerde versie (2017) bevat 
aanpassingen aan snel evoluerende domeinen 
zoals promotie voeren, digitale communicatie 
(o.a. digitale nieuwsbrief) en sociale media (online 
ambassadeurs). Zo is je school weer helemaal mee 
met de hedendaagse communicatie. 

Auteurs: communicatiedienst GO! & Ann Van 
Driessche

ALIASS. ALGEMENE LEIDRAAD IN 
AUTISMESPECTRUMSTOORNISSEN

Met de vele concrete tips in dit boek kunnen  
schoolteams, leerkrachten, begeleiders, ouders 
en anderen aan de slag om te werken aan 
een autismevriendelĳ ke schoolse context. De 
principes van het handelingsgericht werken 
vormen de rode draad. 

Auteurs: Paulette De Caluwe, Hilde Meganck, 
Carine Michiels en Hilde Pauwels

SOCIALE MEDIA OP SCHOOL. 
ZET JOUW SCHOOL OP 
DE DIGITALE KAART

Een praktisch boek voor wie sociale media veilig 
en met kans op succes op school wil inzetten 
als middel voor communicatie en ook voor 
pedagogische en didactische doelen. Heel wat 
concrete tips, checklists en stappenplannen.

Auteurs: Kevin De Ridder, Hélène De Keyser, 
Jaques Verleĳ en 
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EVALUATIEPRAKTIJK OP 
SCHOOL. TIEN PIJLERS VOOR 
EEN KWALITEITSVOLLE 
LEERLINGENEVALUATIE 

De kwaliteit van de evaluatie wordt hier getoetst 
aan de hand van tien eigenschappen (pĳ lers) 
waaraan gelĳ k welke vorm van leerlingenevaluatie 
voor gelĳ k welk vak en in gelĳ k welk 
onderwĳ sniveau moet beantwoorden. 

Auteurs: Kathleen Harre, Lieve Smeyers  
(studenten UA, o.l.v. prof. Jan Van hoof)

PROFESSIONALISERING OP SCHOOL. 
MEER DAN EEN NASCHOLINGSPLAN

Met de praktische, concrete handvatten in dit 
boek kunnen directeurs aan de slag om hun 
professionaliseringsbeleid uit te schrĳ ven, 
zodat de teamleden kunnen groeien in 
professionele deskundigheid. Zowel traditionele 
als nieuwere vormen van professionalisering 
komen hier aan bod.

Auteurs: Annemie Schotanus, Andries Valcke, 
Koen Bollaert 

KWALITEITSZORG OP SCHOOL. 
PRAKTISCHE KADERS EN HANDVATTEN

Dit boek legt uit wat kwaliteitszorg is, hoe het 
proces zich voltrekt en hoe je ermee omgaat 
aan de hand van de PDCA-cirkel. Je vindt er een 
concreet praktĳ kvoorbeeld, zowel voor het basis- 
als het secundair onderwĳ s en in de bĳ lagen zit 
ook een set DODO-vragen. Tips, aanbevelingen en 
waarschuwingen voor valkuilen maken het boek 
praktisch bruikbaar voor elke onderwĳ sinstelling. 

Auteurs: werkgroep Kwaliteitszorg GO!



INCLUSIE OP SCHOOL. HET M-DECREET TOEGEPAST

Waarom is het M-decreet zo belangrĳ k? Wat houdt het in? En wat betekent het 
voor de onderwĳ spraktĳ k? Hét antwoord op deze vragen vind je hier niet, wel 
genoeg stof om na te denken over je kĳ k op wat goed onderwĳ s is en over een 
aanpak op school. Je krĳ gt hiervoor enkele handvatten aangereikt, met kaders 
waarop het M-decreet steunt (d.i. het zorgcontinuüm en handelingsgericht 
werken) en heel wat inspirerende praktĳ kvoorbeelden.

Auteurs: Kjell Bosmans, Els Gallin, Wendy Luyckx, Chris Martens, Annelies 
Mervielde, Mart Nuyts, Joke Pauwels, Geert Steenackers,  Andries Valcke, Inge 
Van Trimpont en Luc Vernaillen 

GEWENST GEDRAG EN SANCTIEBELEID OP SCHOOL. 
EEN 4 LADEMODEL

Aan de hand van talrĳ ke voorbeelden uit haar lange praktĳ k als nascholer licht 
de auteur stapsgewĳ s toe hoe het 4 lademodel op school geïntroduceerd en 
geïmplementeerd kan worden. Voor een schoolteam betekent dit model een 
omslag in het aanpakken van ongewenste gedragingen van leerlingen: het 
biedt kansen om gedifferentieerd (en rechtvaardig) op te treden zonder arbitrair 
te zĳ n. 

Auteur: Monique D’Aes
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CO-TEACHING OP SCHOOL. DE KRACHT VAN SAMEN

Dit boek biedt handvatten aan scholen die met co-teaching willen starten of 
het verder willen uitbouwen. De focus ligt op de succesfactoren op klas- en 
beleidsniveau, op de verschillende modellen van co-teaching, op het belang van 
innoverende onderwĳ sinfrastructuur. Er zĳ n ook tal van inspirerende voorbeelden, 
concrete tips en handige checklists.

Auteur: Marĳ n Vandevelde

GENDER OP SCHOOL. LEIDRAAD VOOR EEN 
GENDERINCLUSIEVE LEEROMGEVING

In een genderinclusieve school en klas kan iedereen ongeacht geslacht, seksuele 
oriëntatie, genderexpressie en -identiteit, openlĳ k, vrĳ  en zonder beperkingen 
deelnemen aan alle aspecten van de leeromgeving. Een beknopt overzicht van de 
centrale concepten om over gender te praten, factsheets die de genderdiversiteit 
op school illustreren en voorgestelde acties maken van dit boek een zeer nuttige 
leidraad. Ten slotte vind je er ook verwĳ zingen naar relevante organisaties, 
lespakketten en websites.

Auteurs: Myriam Halimi, Saray Declercq en Els Consuegra



RE
EK

S
O

M
G

A
A

N
 M

ET
 ..

. 
OMGAAN MET SUÏCIDE OP SCHOOL. 
EEN PREVENTIEDRAAIBOEK

Bĳ na elke school krĳ gt met suïcide bĳ  jongeren te 
maken. Deze brochure helpt iedereen op school 
om veranderingen in gedrag en stemming tĳ dig 
op te merken. Het is een concreet hulpmiddel voor 
scholen die een draaiboek suïcidepreventie willen 
maken, aangepast aan de eigen realiteit. 

Auteurs: Suïcidepreventiewerking van de CGG-SP 
en Werkgroep Verder.

OMGAAN MET PESTEN OP SCHOOL. 
EEN PREVENTIELEIDRAAD

Pesten helemaal uitbannen op school kunnen we 
niet, maar we kunnen wel alles in het werk stellen 
opdat kinderen en jongeren zich er zich goed voelen. 
Met deze brochure kunnen scholen werken aan 
sociale veiligheid via een duurzaam en effi ciënt 
pestpreventiebeleid. 

Auteurs: Veerle De Bruyne en Peggy Vander 
Haeghen; redactie: communicatiedienst GO!
Deze publicatie wordt ondersteund door het Vlaams 
Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten.



OMGAAN MET ANDERSTALIGE 
NIEUWKOMERS OP SCHOOL. INZETTEN OP 
DE VEERKRACHT VAN VLUCHTELINGEN

Voor kinderen en jongeren die asiel zoeken of geen wettige 
verblĳ fsvergunning hebben levert naar school gaan 
kansen op een nieuwe toekomst, ook al is die nog niet 
duidelĳ k. Omgaan met anderstalige nieuwkomers en hun 
ouders vergt begrip voor hun bĳ zondere omstandigheden. 
Deze brochure schept klaarheid over het veel gebruikte 
jargon en biedt heel wat tips om aandacht te schenken 
aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling en mogelĳ ke 
leerproblemen.

Auteur: Elisabeth De Vleesschauwer,
 i.s.m. Koenraad Vandenbussche en Marjolein Petit 
Deze publicatie wordt ondersteund door 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Solentra vzw.

OMGAAN MET ALCOHOL EN ANDERE DRUGS 
OP SCHOOL. LEIDRAAD VOOR EEN DOS

In deze brochure wordt heel overzichtelĳ k uitgelegd 
welke ingrediënten je nodig hebt om een ‘Drugbeleid 
Op School’ (DOS) te ontwikkelen. Je formuleert een visie 
op middelengebruik en bouwt je DOS op vier pĳ lers: 
een regelgeving over alcohol en andere drugs, een 
begeleidingstraject voor leerlingen met (mogelĳ ke) 
problemen en preventie via educatie, dat alles ondersteund 
door structurele maatregelen in de schoolcontext. Alle 
pĳ lers werk je uit aan de hand van drie acties. Alle acties 
zĳ n van belang voor het succes van het DOS. 

Auteur: VAD

jargon en biedt heel wat tips om aandacht te schenken 



‘NAAR EEN VEILIGE SCHOOL - WELZIJNSWETGEVING OP MAAT VAN DE 
ONDERWIJSINSTELLING’

Voor onderwĳ sinstellingen is het toepassen van de welzĳ nswetgeving een bĳ zonder complexe 
opgave, omdat zĳ  zowel organisatorische als pedagogische verplichtingen hebben. In het 
losbladige Basisboek en Praktĳ kboek vinden ze een praktische leidraad om een stevig en 
duurzaam veiligheidszorgsysteem te ontwikkelen. Er hoort ook een website bĳ  met links naar de 
regelgeving.

Basisboek
Het Basisboek bevat naast uitgebreide theoretische informatie over waarom en hoe je een 
kwaliteitszorgsysteem opzet ook een alfabetische verzameling  fi ches met beknopt uitgewerkte 
veiligheidsthema’s. 

Praktijkboek
In het Praktĳ kboek worden bepaalde veiligheidsthema’s uit het Basisboek meer concreet en 
praktisch uitgewerkt, bĳ voorbeeld: voedselveiligheid, onthaal van nieuwe personeelsleden, 
interne noodplanning, EHBO…

Auteurs: Gemeenschappelĳ ke preventiedienst GO!
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ICE-MODEL. LEIDRAAD SCREENING EN INTAKE VOOR DUAAL LEREN
Dit sluitstuk van het ESF-project ‘DuLeGO!’ biedt hulp bĳ  het peilen naar arbeidsrĳ pheid en -bereidheid bĳ  leerlingen van het deeltĳ ds onderwĳ s. 
Het ICE-model (ICE staat voor Intake, Casussen, Exploratie) werd ontwikkeld door het GO! i.s.m. Artesis Plantĳ n Hogeschool Antwerpen. 
Gerealiseerd met de steun van het Europees Sociaal Fonds, de Europese Unie en de Vlaamse overheid.

Auteurs: Koen Bollaert, Lieve Dillen, Annick Haesaerts, Ellen Van den Stock, Jan Reymenants, Herman Van de Mosselaer, Peter David en 
Gert Vanthournout.
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HET 
BIN-BOEKJE 

DE OPMAAK VAN RAPPORTEN EN BRIEVEN
DACTYLOGRAFISCHE ASPECTEN
AFSPRAKEN

In 1945 richtte de wetgever het Belgisch Instituut voor Normalisatie (Bin) op als referentie 

inzake normalisatie voor alle economische activiteiten in België. Het instituut richt zich 

onder meer op normen voor het schrijven van zakelijke brieven en het typen van docu-

menten. Die normen werden in 2002 geactualiseerd onder het kenmerk NBN Z 01-002.

De Bin-normen moeten bijdragen tot meer leesbaarheid, eenvoud en vooral uniformiteit. 

Die uniformiteit moet het makkelijker en eenvoudiger maken om geschreven documenten 

administratief te verwerken.

Hoewel de Bin-normen niet in alle bedrijven worden toegepast, pleit het GO! onderwijs 

van de Vlaamse Gemeenschap er toch voor ze te hanteren in zakelijke brieven en docu-

menten. Immers, ze bieden leraren en leerlingen vaste richtlijnen die ervoor zorgen dat die 

documenten getuigen van professionalisme.

ISBN 978-2-509-01102-2 

Duaal leren wordt een sterk merk en een volwaardige leerweg. De 
Vlaamse regering gaf hiervoor het startschot in januari 2015. 

In het onderwijs en de bedrijfswereld werden kort daarop verschillende 
proefprojecten opgestart. Met de steun van het Europees Sociaal Fonds, 
de Europese Unie en de Vlaamse overheid zijn daarnaast nog eens 21 
projecten van start gegaan om het kader rond duaal leren vorm te geven.

In het project DuLeGO! ontwikkelde het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap samen met Artesis Plantijn Hogeschool een leidraad en 
tools voor screening en intake bij duaal leren. Het al bestaande Kick-
start (ESF-project van AP Hogeschool) werd bijgestuurd richting duaal 
leren en geïntegreerd in het ICE-model (Intake – Casussen – Exploratie). 
Dit biedt hulp bij het bepalen van arbeidsrijpheid en -bereidheid.

DuLeGO! pleit voor een zeer sterke onderwijsloopbaanbegeleiding in 
de tweede graad van het secundair onderwijs en heeft hiervoor een lei-
draad met opdrachten uitgewerkt.

Ten slotte heeft DuLeGO! samen met zijn partners ook beleidsaanbeve-
lingen geformuleerd.

9 782509 029805

ISBN 978-2-509-02980-5
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ICE-MODEL

Vlaanderen
is werk

cover DuLeGO-2.indd   Alle pagina's 5/04/17   15:43

Van 1ste beroepsvoorbereidend leerjaar

tot 7de jaar Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

of 7de jaar Kinderzorg

PORTFOLIO
Studiegebied Personenzorg BSO

9 7 8 2 5 0 9 0 1 2 9 9 9

ISBN 978-2-509-01299-9

Een portfolio komt niet alleen voor in de artistieke of modewereld. Ook in de zorgsector is het een 

nuttig instrument om te laten zien wie je bent en wat je kunt. Het portfolio dat je nu in handen hebt, 

is een startdocument. Je gebruikt het om na te denken over je eigen talenten en om aan te tonen 

welke talenten je ontwikkeld hebt.

Je kunt dit portfolio gebruiken van bij het begin van het secundair onderwijs (B-stroom) tot het 

zevende jaar BSO binnen het studiegebied Personenzorg: van het eerste beroepsvoorbereidend 

leerjaar tot het zevende jaar Kinderzorg of het zevende jaar Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige.

Samen met je leerkrachten maak je van dit portfolio een mooi persoonlijk document. Het portfolio 

geeft je steun tijdens je schoolloopbaan, zodat je een goede persoonlijke keuze kunt maken voor 

jobs binnen de sociale sector of voor verder studeren.

De bedoeling is dat je als leerling:

• zicht krijgt op wie je bent, wat je doet, wat je belangrijk vindt, wat je interesses zijn en hoe je je 

ontwikkelt over de jaren heen;

• zelf informatie verzamelt om aan anderen te tonen over welke competenties je al beschikt, welke 

je aan het ontwikkelen bent en welke je nog wil ontwikkelen;

• vanuit een refl ectieve houding je eigen leren en schoolloopbaan in handen neemt en mee verant-

woordelijkheid opneemt voor wie je bent en wie je wil worden.

 

PORTFOLIO STUDIEGEBIED PERSONENZORG BSO 
Dit portfolio voor leerlingen van het studiegebied Personenzorg in het BSO is gebaseerd op de leerplannen van het GO!. Te gebruiken vanaf het 
1ste beroepsvoorbereidend leerjaar tot het 7de jaar Kinderzorg of het 7de jaar Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige. 

Auteurs: Inneke Fichefet en Mariette Mollu

HET BIN-BOEKJE.
DE OPMAAK VAN RAPPORTEN EN BRIEVEN. DACTYLOGRAFISCHE ASPECTEN. AFSPRAKEN
De Bin-normen voor het schrĳ ven van zakelĳ ke brieven en het typen van documenten worden niet in alle Belgische bedrĳ ven toegepast. 
Toch pleit het GO! ervoor om ze aan te leren. Ze bieden leraren en leerlingen immers vaste richtlĳ nen om professioneel te werk te gaan.

Auteurs: Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! 



Wil je een 
publicatie bestellen? 

Dat kan heel eenvoudig 
op de website van 
Uitgeverij Politeia: 

www.politeia.be


