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Het hulpverlenend gesprek  
Jaklin Laporte 

Talensensibilisering en Europa 
Iris Philips

Beroepsstandaarden en competentieprofielen voor leraren:  
een vanzelfsprekend gegeven. Of toch niet? 
Carlijne Ceulemans 

Boekbespreking  
4 je mee? Initiatielessen voor 6-jarigen met cross-overs  
naar de kunstdisciplines drama, dans, muziek, beeld

Op weg naar een ‘vredes-actieve’ school! 
Roger Boonen

Ontwikkelingen voor het leesonderwijs nader bekeken 
Kees Vernooy

(Advertentie)

B. Selderslaghs, A. Van Moorsel, S. Caluwaerts  
& I. Wolfaert 

4 je mee? 
Initiatielessen voor 6-jarigen met cross-
overs naar de kunstdisciplines: drama, 
dans, muziek en beeld 

ISBN 9789044130805 – 307 blz. – € 29.90

4 je mee? is een praktisch handboek voor leerkrachten initiatie in 
het deeltijds kunstonderwijs en bij uitbreiding voor leerkrachten 
muzische vorming in het basisonderwijs.
Het bevat 36 lessen drama, dans, muziek en beeld voor 6-jarigen.
De leeractiviteiten zijn erop gericht om domeinoverschrijdend te 
werken in de klas. Per thema wordt er voor elke discipline een les 
voorgesteld waarbij je de andere kunstdisciplines makkelijk kunt 
integreren. Verder staat 4 je mee? boordevol tips om je initiatieles-
sen boeiend en zinvol te maken voor jezelf en je leerlingen. 

A. Dogan & K. Cuyvers

Sam Superman  
... en hoe een stemming draaien kan 
ISBN 9789044131901 – 24 blz. – € 23.00

Sam is een jongen zoals er vele jongens zijn, en ook meisjes. Soms denkt Sam 
dat hij alles kan. En durft hij ook alles. Hij zweeft dan in zijn hoofd en krijgt 
het hoog in zijn bol. Dat vinden anderen niet leuk. Maar soms voelt Sam zich 
helemaal niet lekker. Hij is die dag lusteloos, verdrietig, zelfs angstig. Dan 
kruipt hij liever weg in bed. Hij wil het liefst alleen zijn. Dat vinden anderen 
ook niet leuk.
Dit prentenboek helpt om ervaringen van almacht en onmacht bij kinderen 
en volwassenen bespreekbaar te maken. Deze gevoelens gaan soms voorbij, 
maar ze kunnen ook geregeld terugkeren of blijven overheersen. Ze onder-
mijnen dan het welbevinden van het kind of de volwassene.
Ouders, grote zus en broer, juffen en meesters, begeleiders, hulpverleners, … 
krijgen op een website toegelicht wanneer, waarom en hoe ze dit boek kun-
nen gebruiken. Ze vinden er ook suggesties en werkbladen.


