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Goesting. Kleur eens buiten de lijntjes  
Fanny Matheusen

De leerling in beeld: portretterend evalueren als motor voor leren en goed onderwijs 
Ilse Geerinck & Sabine Dierick

Meerdaags: allesbehalve alledaags.  
Meerdaagse schooluitstappen in een context van superdiversiteit  
Lies Cokelaere

BEELDig. Op Belgische bodem 
Carolien Frijns

Nieuwe taken vragen om meer kennis 
Karel Stokking

inDRUK. Hoogbegaafdheid is geen luxeprobleem 
Elke Van Diest

Een hok voor een geheim konijn.  
Goede gesprekken voeren in de kleuterklas (en daarna) 
Carolien Frijns

Ofwa? De mooiste job en toch … 
Ides Callebaut

K. Jansonius e.a. 

(Advertentie)

Paula Eversdijk

Taalbeleid op school

Handboek praktijk

ISBN 9789044135343 – 264 blz. – € 29.90

Scholen dienen oog te hebben voor veranderingen in de samenleving en moeten 
in staat zijn deze te vertalen naar hun onderwijs. Dit boek ondersteunt scholen 
bij het aangaan van deze uitdaging en gaat in op de vraag hoe ze dit in hun 
taalonderwijs kunnen vormgeven. Vele voorbeelden illustreren hoe scholen en 
docenten een brug kunnen slaan tussen theorie en praktijk.
In de eerste hoofdstukken worden de achtergronden van taalbeleid belicht. Ver-
volgens worden handvatten aangereikt waarmee schoolteams, taalwerkgroepen, 
schoolbegeleiders en taalcoördinatoren direct aan de slag kunnen op de eigen 
school. Er wordt aandacht besteed aan het schrijven van een taalbeleidsplan en 
het uitwerken van verbetertrajecten. Uitgangspunt is dat duurzame verbeterin-
gen alleen tot stand kunnen komen als het hele team zich betrokken voelt bij 
het veranderproces. Daarnaast wordt er ingegaan op de mogelijkheden die het 
taalonderwijs biedt om leerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van de 
vaardigheden voor de 21ste eeuw.
Dit boek is de uitkomst van een denkproces over taalonderwijs en een zoektocht 
naar handvatten om kwaliteitsverhoging in de praktijk vorm te geven.

Sensoa

Vlaggensysteem
Set: boek en kaartenset in opbergmap 

ISBN 9789044135381 – 141 blz. – € 45.00

Het Sensoa Vlaggensysteem helpt om seksueel gedrag van kinderen en jongeren 
eerlijk te beoordelen en er gepast op te reageren. Maar je kan het Vlaggensys-
teem ook gebruiken om met kinderen en jongeren het gesprek aan te gaan over 
welk seksueel gedrag wel en niet oké is.
Centraal in het Sensoa Vlaggensysteem staan zes criteria voor gezond seksueel 
gedrag. Die bieden begeleiders, kinderen en jongeren houvast bij het beoordelen 
van seksueel gedrag, en dus ook bij de reactie daarop. Bovendien kunnen die 
criteria een leidraad vormen voor het eigen seksueel gedrag.
Het Vlaggensysteem is ontwikkeld door Sensoa in samenwerking met Movisie 
en het werkveld in Vlaanderen. Er zijn inmiddels al diverse afgeleiden ontwik-
keld. Deze box bevat:

 ~ het handboek waarin het Vlaggensysteem uitgelegd en onderbouwd wordt. 
In het boek staan ook methodes om met de kaartenset aan de slag te gaan. Achteraan staat een beknopte lijst van seksuele ge-
dragingen die veel voorkomen op een bepaalde leeftijd. Die normatieve lijst stelt je in staat om het seksueel gedrag van kinderen 
en jongeren beter te beoordelen.

 ~ een set van 44 kaarten waarop concrete situaties staan afgebeeld van seksueel gedrag van kinderen en jongeren. Elke situatie 
wordt beoordeeld aan de hand van de zes criteria voor gezond seksueel gedrag. Op basis van die beoordeling wordt een peda-
gogische reactie gesuggereerd. Uitstekend discussie- en oefenmateriaal.

 ~ een set aanvullende werkkaarten met:
 ~ de criteria voor beoordeling;
 ~ het overzicht van de vlaggen;
 ~ de richtlijnen tot pedagogisch handelen en het handelingsprotocol;
 ~ de checklist bij de criteria: observatiepunten en richtvragen (2 kaarten).


