
 

  

   

 
  

 
 

Global goals Oss 
Kwaliteitsonderwijs 

                                                                                                                                            

                                                                                            
 



 

 

2 

 



 

 

3 

Beste lezer, 

Het Global goal in Oss in dit advies is Kwaliteits-Onderwijs: 

Voorwaarden: 

 Gelijke toegang voor iedereen tot goed onderwijs.  

 Iedereen kan een leven lang leren. 

 Iedereen naar school. 

 Iedereen kan lezen en schrijven. Meer mensen kunnen vervolgonderwijs 
krijgen. 

 Goed onderwijs waarin aandacht is voor duurzaamheid en 
mensenrechten.  

 De school moet een fijne, veilige plek zijn. Dat moeten leraren in hun 
opleiding al leren. 

 

Wie werkt er aan in de gemeente Oss? 
Partners zijn: 

 Platform Global Goals Oss 
 Bibliotheek Oss 
 Het Hooghuis o.a. met ‘De Gezonde School’ 
 Maasland College 
 Talentencampus 
 MAS stages 
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Leren 
 

 

 Studeren zonder stress/ Pol, Mirjam 
 
Studeren kan een zeer stressvol zijn. Hoe ga je om met stress? 

 Het eerste deel gaat over stress in het algemeen. Het tweede deel 

behandelt een aantal vormen van stress, zoals bij presenteren, bij een 

scriptie schrijven of bij een black-out. Naast theorie vooral 

werkopdrachten. Met een bijbehorende website met materialen en 

YouTube-filmpjes. 

 

 

 SEL/ Overveld, Kees van 
 
Sociaal Emotioneel Leren (SEL) : leerlingen leren noodzakelijke kennis, 

attituden en vaardigheden verwerven en toepassen zodat zij beter 

met zichzelf en anderen omgaan. De auteur gebruikt vijf competenties 

van een internationaal instituut (CASEL) als uitgangspunt in dit hand- 

en studieboek, dat opgebouwd is uit drie delen: de theoretische 

achtergrond, uitwerking van de vijf competenties en de fases van 

voorbereiding en implementatie voor scholen, inclusief samenwerking 

met ouders. Het doel, beter omgaan met anderen en jezelf, zorgt voor 

een brede doelgroep binnen het regulier maar ook het speciaal 

(basis)onderwijs.  
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Leren 
 

 

 Lef om te luisteren / Quaglia, Russell 
 
In het onderwijs staat ouderbetrokkenheid hoog op de agenda, maar 

wat de leerling zegt en vindtdaar wordt nauwelijks naar geluisterd. In 

het eerste deel, Luisteren, staat het aspiratiemodel centraal, gevolgd 

door deel twee, Leren, waarin het leren luisteren naar leerlingen 

wordt behandeld. Deel drie, Leiden, vormt de synthese van leren en 

luisteren in relatie tot onderwijsinhoud, waarin de stem van de 

leerling nadrukkelijk doorklinkt. Voor basis- en middelbare scholen, 

ouders en leerlingen zelf. 

 

 

 Vertrouwen in ieder kind / Jong, Ella de 
 
Met negen verhalen over Mevrouw Olifant en Professor Aap, dragen 

de auteurs (respectievelijk kindercounselor/leerkracht en coach voor 

volwassenen) bij aan een belangrijke doelstelling van ‘21th century 

skills’: probleemoplossend denken. Bij het oplossen van problemen 

die om veranderingen vragen, werken beide dieren anders. Professor 

Aap hanteert probleemgeoriënteerde methoden, terwijl Mevrouw 

Olifant oplossingsgerichte methoden aanhoudt. Bevat gereedschap 

voor leerkrachten om kinderen op de basisschool via de 

wetenschappelijk verantwoorde methode oplossingsgericht te laten 

werken.  
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Leren 
 

 

 Meer leren in minder tijd / Remijn, Anke 
 
Oud-docente Ankie Remijn bouwt haar boek op rond vier 

basisbegrippen: brein, school, plannen en motivatie. Pas als deze vier 

in balans zijn, kan er volgens de auteur sprake zijn van een optimaal 

leerproces. Het boek is een handleiding voor leerkrachten die hun 

leerlingen willen begeleiden bij hun huiswerk vooropstellen dat 

leerlingen zo min mogelijk tijd aan hun huiswerk spenderen en toch 

hoge cijfers. Ook bedoeld voor leerlingen zelf. Leerkrachten en 

leerlingen van middelbare scholen leren zelfstandig en gemotiveerd 

functioneren. Vanaf ca. 13 jaar. 

 

 

 Grip op je klas / Pinkse, Frans 
 
Praktijkboek met als kernboodschap: motiveren en benutten van 

talenten = grip op je klas! Deel een richt zich op praktische tips voor 

leerkrachten basisonderwijs (12-). Deel twee richt zich op docenten 

voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs (12+), met als specifieke 

thema’s huiswerk, instructie, ordeproblemen oplossen en de invloed 

van leeromgeving. Deel drie bevat energizers én tranquillizers en geeft 

informatie over gepersonaliseerd leren en omgaan met 'storend' 

gedrag. Mix van een pedagogische en leerlinggerichte onderwijsstijl en 

rust, reinheid, regelmaat. Oproep aan (aanstaande) 

onderwijsprofessionals: motiveren – maak er werk van! 
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Leren 
 

 

 Sociale media op de basisschool  
 
Praktijkverhalen van leerkrachten in het basisonderwijs over het 

gebruik van sociale in hun dagelijkse lespraktijk. Eerst wordt in zes 

stappen een plan uiteengezet om sociale media een plek te geven op 

school. Daarna volgen verhalen over gebruik van Twitter, Facebook, 

YouTube maar ook sociale media als hulpmiddel om bv. pesten 

bespreekbaar te maken, reclame te maken en verantwoord om te 

gaan met sociale media. De verhalen volgen een stramien: hoe werkt 

het, hoe lang duurt het, doel, resultaat, wat heb je nodig en natuurlijk 

de ervaringen. Met veel kleurenfoto's, tips voor het gebruik van 

sociale media en webtools in de klas, een verklarende woordenlijst en 

register. 

 

 

 Kinderlogica / Wassenberg, Sabine 
 
'Wat er in een multiculturele klas gebeurt, is een afspiegeling van wat 

er in de samenleving gebeurt.' De auteur, filosofe op een 

multiculturele basisschool in Amsterdam, geeft de essentie van dit 

boek weer. Op het omslag zijn het kruis, de jodenster en de halve 

maan verwerkt, symbolen die samenkomen in de wijze waarop 

kinderen denken. Ze doet verslag van filosoferen met leerlingen in de 

klas. De onderwerpen lopen van verwondering naar geloof (onder 

meer over verschillen, complotdenken, respect), wij/zij-denken (onder 

andere over moslims, discriminatie, etnisch profileren) naar 

ongelijkheid (onder meer over hoofddoek, make-up, vluchtelingen), 

seks (moraal, homo's, sexting) en sluit af met een open einde (onder 

andere de dood van Achmed). 
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Leren 
 

 

 De Jonge Denkers aan de macht : verbeelding 
aan de macht 
 
De Jonge Denkers is een initiatief van onder andere uitgeverij 

Lemniscaat, dagblad Trouw en de Vereniging van Filosofiedocenten in 

het Voortgezet Onderwijs. Filosofieleerlingen uit de bovenbouw van 

het voortgezet onderwijs deden mee aan een schrijf- en 

voordrachtwedstrijd over het thema van de Maand van de Filosofie 

2018: 'Verbeelding aan de macht'. De essays zijn verschillend, maar 

alle van zeer goed niveau. De leerlingen denken na over de rol van 

idealisme, verbeelding en macht in een wereld vol politiek, terrorisme 

en racisme. Ieder essay wordt gevolgd door een interview met de 

auteur. In een afsluitend beschouwend essay concludeert Ger Groot: 

'Nieuwe denkers nemen aarzelend en vol durf en illusie het woord. 

Ook zij zullen hun Ideaal niet realiseren – maar ze denken en ze 

spreken'. Vanaf ca. 15 jaar. 

 

 

 Leren van kunst / Potters, Olga 
 
Praktische uitwerking van een Nederlands onderzoek  naar 

cultuureducatie, 21e-eeuwse vaardigheden en schoolvisie in het 

basisonderwijs. Het bestaat uit drie delen: deel 1 het ‘Waarom’, deel 

2, het ‘Wat’, is het meest theoretisch , deel 3 van de uitgave zoomt in 

op het ‘Hoe’ en is praktijkgericht: hoe ontwerp je leersituaties die 

ruimte bieden voor creativiteit? Geschikt voor (toekomstige) 

leerkrachten en onderwijsprofessionals die buiten de lijntjes durven te 

kleuren en creativiteit hoog in het vaandel hebben staan. 
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Leren 
 

 

 Waarderend leren / Buurt, Annechien van 
 
In deze publicatie behandelen Annechien van Buurt en haar collega’s, 

allen begeleiders van scholen, een actueel onderwijskundig thema dat 

leerkrachten dagelijks bezighoudt, namelijk: ‘hoe kun je het beste uit 

alle leerlingen – hun talenten en motivatie – naar boven halen en 

verder ontwikkelen. Ze vertrekken vanuit zes principes: waarderen 

wat is, versterken wat werkt, uitgaan op onderzoek, energie 

losmaken, inzetten op de relatie en kleine stappen zetten. Voor de 

leerkrachten die verdere informatie wensen, verwijzen ze naar 

recente boeken, artikelen, videofragmenten en websites.  

 

 

 Leren in de 21e eeuw / Oetelaar, Frank van den 
 
Dit inspiratieboek is bedoeld voor onderwijsprofessionals in het basis- 

en voortgezet onderwijs. De auteurs zijn onderwijsmannen die een 

eigen onderwijsbegeleidingsbureau zijn begonnen. Zij bepleiten een 

herontwerp van het onderwijs met de 21st century skills als inzet, 

waarbij ze aansluiten op het programma en de modellen van 

Kennisnet. Ze bieden achtergrondinformatie over de moderne 

kennissamenleving, die steeds meer specifieke vaardigheden vraagt 

om het onderwijs toekomstbestendig te maken. Laat de lessen 

aansluiten bij de eisen van de nieuwe tijd met een uitdagende 

onderwijsomgeving voor leerlingen. Ze delen hun ervaringen uit de 

onderwijspraktijk met (ICT-)leerarrangementen, die leerkrachten en 

docenten direct in de praktijk kunnen brengen.  

 
  

 

 



 

 

10 

 

Leren 
 

 

 Digitaal / Mesie, Masja 
 
Inzet van digitale middelen in de taalles leidt tot meer leerplezier én 

een hogere leeropbrengst. Leren staat voorop en daar worden 

betekenisvolle taken aan toegevoegd. Vijftig beschreven werkvormen 

met leeractiviteiten. In een overzicht voorin staan alle werkvormen op 

een rij. Is gericht op (taal)docenten MVT en NT2. 
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Nieuwe insteken 
 

 

 Dat is je eigen zaak! / Smeulders, Paulien 
 
Ondernemen, dat leren kinderen in deze uitgave. Hoe kom je op een 

topidee? Hoe maak je reclame? Maar ook: duurzaam ondernemen, 

doelgroep bepalen en prijsbepaling. De informatie wordt afgewisseld 

met succesverhalen van andere jonge ondernemers (tussen de 9 en 16 

jaar), interviews, tips, weetjes en verschillende tests. De afsluiting 

‘Durf te dromen’ is van de (vrouwelijke) voorzitter van de Raad van 

Bestuur van de Kamer van Koophandel. Vanaf ca. 10 t/m 15 jaar. 

 

 

 Experimenteren met wetenschap voor kids / 
Mullins, Olivia J. 
 
Uitgangspunt in dit boek is dat wetenschap de studie is van de wereld 

om je heen. Experimenteer met de krachten om je heen, luchtdruk en 

aardwetenschap en planten en dieren. De experimenten zijn vaak 

verrassend; ze kunnen goed uitgevoerd worden door de jonge 

doelgroep. Voor nieuwsgierige kinderen van ca. 9 t/m 12 jaar. 

 
  

 

 



 

 

12 

 

Nieuwe insteken 
 

 

 Python® / Vorderman, Carol 
 
Introductie op het programmeren met Python (Windows en Mac OS 

X), een op tekst gebaseerde programmeertaal. Na de algemene 

introductie (o.a. hoe download ik het gratis te verkrijgen programma) 

volgen oefeningen. De stapjes zijn klein en duidelijk genummerd. Na 

iedere stap staat in een apart gekleurd kader wat je op je scherm zou 

moeten zien, waarna de volgende stap niet te missen is. Ook worden 

extra tips gegeven die meer diepgang geven. Door de grote 

belangstelling op basisscholen voor programmeren is het onderwerp 

erg actueel. Maakt deel uit van de serie 'Programmeren voor 

kinderen' waarin o.a. 'Projects'* (2017) (met Scratch) van Jon 

Woodcock verscheen. Vanaf ca. 10 t/m 14 jaar. 

 

 

 Apps maken voor kids / Bergner, Nadine 
 
Zelf apps programmeren op een Android smartphone kan met de 

gratis webapplicatie App Inventor en wat basiskennis Engels. Je hebt 

een  Google account nodig en aanmelding bij de App Inventor. 

Stapsgewijs leer je  programmeren van een eerste eenvoudige app. In 

de volgende hoofdstukken is er een keuze in het programmeren voor 

beginners, gevorderden en professionals. In het laatste hoofdstuk is te 

lezen hoe een eigen app-idee tot een ontwerp en daarna tot een 

voltooide app komt. Vanaf 9 t/m 13 jaar. 
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Nieuwe insteken 
 

 

 Hoe word ik beroemd / Ingen, Lenneke van 
 
Manager van BN'ers Lenneke van Ingen begon tien jaar geleden haar 

bureau 'A Million Faces' en begeleidt sindsdien haar klanten met veel 

succes. Zij behandelt verschillende onderwerpen: leren opbouwen van 

je eigen merk, je gedragen in de media en het vertrouwen op je 

gevoel. Enkele sterren, onder wie Tim Hofman, Daan Boom en Yara 

Michels, komen ook aan het woord en delen hun eigen ervaringen 

met de lezers mee, waardoor je een breder beeld krijgt van hun leven 

in de schijnwerpers. Vanaf ca. 15 jaar. 

 

 

 Spelen in stilte / Smegen, Irma 
 
In onze overprikkelde wereld is het voor kinderen vaak moeilijk om de 

stilte te vinden. Om concentratie of focus te blijven houden en je met 

aandacht bewust te leren zijn van het hier en nu, kunnen deze 

oefeningen van grote waarde zijn. In de klas, maar ook thuis of in 

buitenschoolse situaties. De oefeningen centreren zich rondom stilte 

& rust, de kracht van verbeelding, stille muziek, waarderen van jezelf 

en van de ander, onrust de baas worden. Leren moet voor elk kind 

een feest kunnen zijn. 
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Nieuwe insteken 
 

 

 Zo word jij blogger of vlogger / Birley, Shane 
 
In een blog schrijft iemand wat hij kwijt wil aan anderen. Om dat 

interessant genoeg te maken, worden handreikingen gegeven, 

superskills genoemd, om te komen tot een interessante blog. Aan de 

orde komen o.a. de inhoud (wat wil je vertellen, hoe bouw je dat op), 

de indeling en het schrijven zelf (ook: foto's toevoegen) en hoe zoek je 

je publiek. Maar ook veiligheid en het maken van een gefilmde blog 

(vlog) en de gesproken blog (podcast) komen ter sprake Achterin bij 

iedere superskill staan extra tips en links naar verwante websites. Met 

verklarende woordenlijst en register. Vanaf ca. 10 t/m 14 jaar. 

 

 

 Robots bouwen voor kids / McComb, Gordon 
 
Bouw je eigen robot van alledaagse artikelen en oud speelgoed. Voor 

het maken van een robot kun je kiezen uit vier verschillende 

projecten. In eerste instantie denk je daarbij aan het inbouwen van 

een controlemechanisme en niet zozeer aan schakelaartjes 

aanbrengen die een willekeurige beweging veroorzaken. Volgens de 

schrijver gaat het meer om het begrijpen van de onderdelen waaruit 

een robot bestaat. Het gaat er vooral om verbeeldingskracht bij 

kinderen te stimuleren. Bevat een woordenlijst, register en tips. Ook 

geschikt voor techniekles op school. Vanaf 9 t/m 13 jaar. 
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Nieuwe insteken 
 

 

 Robots zijn net mensen / Clay, Kathryn 
 
Wist je dat de mensen duizenden jaren geleden al fantaseerden over 

mensachtige machines? In deze uitgave wordt kennisgemaakt met de 

robots WABOT-I, QRIO en REEM. Er wordt een blik in de geschiedenis 

geworpen én vooruit gekeken naar de toekomst. Met een 

woordenlijst, tips voor ‘meer weten’ (boeken en websites) en een 

register. Maakt deel uit van de reeks 'Robots in actie'*. Vanaf ca. 9 t/m 

11 jaar. 

 

 

 Het officiële ScratchJr boek / Bers, Marina 
Umaschi 
 
ScratchJr is een programmeertaal voor beginners (vanaf ca. 5 jaar) en 

komt voort uit Scratch, de programmeertaal voor oudere kinderen 

(vanaf ca. 8 jaar). Stap voor stap worden door het verschuiven van 

programmeerblokken (bv. rechtdoor lopen, linksaf, rechtsaf, draaien 

etc.) bewegingen aan een zelf te kiezen figuur in een zelf te kiezen 

decor toegevoegd. Kinderen leren creatief en logisch nadenken en 

problemen oplossen. Op de schermen zelf wordt nauwelijks met taal 

gewerkt, maar de opdrachten moeten worden voorgelezen. Zo kan 

een vijfjarige aan de slag op een leerzame en speelse manier die 

aansluit bij de 21st Century Skills die centraal staan in het curriculum 

van de basisscholen. Vanaf 5 t/m 8 jaar. 
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Nieuwe insteken 
 

 

 Van boswachter tot YouTuber / Kleyngeld, 
Arwen 
 
25 (bekende en minder bekende)vertellen mensen over hun 

spannende of bijzondere baan. Zij beschrijven telkens, na een korte 

inleiding, wat er zo bijzonder is aan hun beroep en wat ze zoal 

meemaken. Ze vertellen op vlotte wijze de leuke én de minder leuke 

dingen die bij hun baan horen, ze geven slimme tips, verklappen hun 

geheimen en geven de lezer inzicht in wat ervoor nodig is om zo’n 

baan te krijgen.Met een inhoudsopgave en een omschrijving van (het 

beroep van) de auteur en illustrator. Voor de fun of als je je oriënteert 

op je toekomst. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. 

 

 

 Mediawijs!? / De Braeckeleer, N. 
 
Hoe kunnen jongens en meisjes vanaf de middenbouw basisschool 

zelfbewust en veilig gebruik leren maken van het internet? In tal van 

puzzelstukjes passeren regels en afspraken, veiligheidstips, 

gedragscodes en ook ronduit waarschuwingen voor kinderen de 

revue. Het boekje besluit met een nawoord van de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer (van kinderen), tips voor 

ouders en leerkrachten, bronnenvermelding, verwijzing naar 

informatieve websites en eenvoudig register. Vanaf ca. 9 t/m 13 jaar. 
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Websites en Apps 
 
 
 
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/125_leerzame_apps_en_web
sites.pdf 
 

Apps en websites om spelenderwijs te leren programmeren 
 
https://www.want.nl/volg-deze-tien-stappen-en-je-wordt-een-master-in-
programmeren/ 
 
https://www.iculture.nl/gids/apps-afleiding-concentratie/ 
 
http://ixperium.nl/de-5-beste-apps-voor-het-onderwijs/ 
 
https://meestersander.nl/meester-sanders-apps/top-100-leerzame-apps-voor-de-
basisschool-versie-2018/ 
 
https://nl.pinterest.com/pin/124482377184642418/?lp=true 
 
 
https://www.mediawijzer.net/104-leerzame-apps-en-sites-voor-kinderen-van-2-tot-8-
jaar/ 
 
 
 

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/125_leerzame_apps_en_websites.pdf
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/125_leerzame_apps_en_websites.pdf
https://www.mediawijsheid.nl/programmeren/
https://www.want.nl/volg-deze-tien-stappen-en-je-wordt-een-master-in-programmeren/
https://www.want.nl/volg-deze-tien-stappen-en-je-wordt-een-master-in-programmeren/
https://www.iculture.nl/gids/apps-afleiding-concentratie/
http://ixperium.nl/de-5-beste-apps-voor-het-onderwijs/
https://meestersander.nl/meester-sanders-apps/top-100-leerzame-apps-voor-de-basisschool-versie-2018/
https://meestersander.nl/meester-sanders-apps/top-100-leerzame-apps-voor-de-basisschool-versie-2018/
https://nl.pinterest.com/pin/124482377184642418/?lp=true
https://www.mediawijzer.net/104-leerzame-apps-en-sites-voor-kinderen-van-2-tot-8-jaar/
https://www.mediawijzer.net/104-leerzame-apps-en-sites-voor-kinderen-van-2-tot-8-jaar/

