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Goesting. Vrijwillige taalondersteuners van school tot in huis… 
Chris Nollet

Mondelinge interactie Frans in de basisschool 
Katrien Dewaele & Leen Van Craesbeek

BEELDig. 
Merel Dieltiens

(W)onderzoekers op Het TalenT 
Nele Van den Bulck

Ook getest op leerlingen: ondernemend onderwijs motiveert. 
Jong geleerd 
Kathleen Rymen

inDRUK. Gepassioneerd door onderwijs 
Hilde Dom

Verschillende leerdoelen en verschillende leerprocessen 
Karel Stokking

Ofwa? Van algemeen belang? 
Jo van den Hauwe

K. Jansonius e.a. 

(Advertentie)

Ietje Pauw, Peter van Lint, Michelle Gemmink, Wenckje Jongstra & Marieke Pillen

Een leraar als geen ander 
ISBN 9789044135138 – 253 blz. – € 29.00

Professionele identiteit is een belangrijk begrip voor leraren. Dit 
boek helpt de (aanstaande) leraar in zijn zoektocht naar zijn profes-
sionele identiteit. Hij start met zijn eigen belangwekkende ervarin-
gen in de klas, leert daar op samenhangende wijze over te vertellen 
en vervolgens over die ervaringen na te denken, er commentaar 
op te leveren en tenslotte verslag uit te brengen van zijn zoektocht. 
Vertellen, ontwerpen, plannen en structureren blijken essentiële 
denkactiviteiten in de ontwikkeling van de professionele identi-
teit. Die identiteit manifesteert zich in de verhalen en heet daarom 
narratieve professionele identiteit. Het boek bevat een groot aantal 
voorbeelden en citaten uit reële verhalen en verslagen van (aan-
staande) leraren.
In eerste instantie is het boek bestemd voor studenten van pabo’s, 
maar het kan ook van dienst zijn bij andere lerarenopleidingen, 
nascholingscursussen of masteropleidingen, in Nederland en in 
Vlaanderen.
Leraren kunnen nooit ophouden met na te denken over hun pro-
fessionele identiteit, de identiteit die ze delen met heel veel andere 
leraren. Tegelijkertijd is iedere leraar uniek. Zijn persoonlijke iden-
titeit kleurt zijn professionele identiteit. Iedere leraar is een leraar 
als elke andere, maar elke leraar is ook een leraar als geen ander!

Helga Van Loo & Peter Schoenaerts

Lachland
Puzzels, raadsels en spelletjes voor wie van 
Nederlands houdt

ISBN 9789044134773 – 96 blz. – € 19.00

Hou je van taalspelletjes? Dan is dit boek iets voor jou! 
•	 op	een	leuke	manier	spelen	met	taal	
•	 veel	puzzels,	raadsels,	spelletjes	en	moppen	
•	 voor	tieners	en	volwassenen	
•	 voor	beginnende	en	gevorderde	taalleerders	
•	 met	cartoons	van	Kamagurka,	Latif	Ait	en	Jonas	Geirnaert	
•	 oplossingen	achter	in	het	boek


