rende beroepen en kunnen actief
experimenteren in de beroepenateliers. Een bezoek sluit perfect aan
bij het vak techniek en kadert in
studiekeuzebegeleiding.
Prijs? 6 euro per leerling Info:

www.beroepenhuis.be,
info@beroepenhuis.be

WIN: twee klassen uit de 1ste graad
secundair onderwijs kunnen gratis op
bezoek tijdens het schooljaar 20142015. Mail vóór 22 februari (met vermelding ‘Beroepenhuis’) naar
win.leraren@klasse.be.

Naar aanleiding van de jaarlijkse antipestweek krijgen 4000 Vlaamse basisscholen begin deze maand gratis
zo’n antipestpakket toegestuurd. Op
de website van Bob van der Meer vind
je gratis downloadbare achtergrondinformatie per regel, lessuggesties enz.
Info: www.pesten.net (klik op logo
Fiep Westendorp Foundation) Extra:
je kan meer pakketten bestellen
(5 euro/pakket) via foundation@
fiepwestendorp.nl

KIES-KEURIG 2014
• Alle geïnteresseerden

TIME2STOP
• 9 tot 12 jaar

Timi is een verlegen jongen met veel
talenten, maar hij heeft geen vrienden en wordt gepest. Daarom vlucht
hij naar Droomermaaroplosland,
een droomwereld waar hij zich
weerbaarder leert op te stellen.
Met ‘Time2stop’ maken auteur
Patrick Retour en illustrator Bart
Verschueren pesten en cyberstalken
bespreekbaar. Het resultaat is een
cd-liedboek, met teksten, partituren
en cd. Zo kan je de liedjes zingen en
meespelen.
Prijs? 29,95 euro, speciale lanceerprijs voor scholen: 24,95 euro Info:
www.averbode.be/time2stop

WIN 3 x ‘Time2stop’. Mail vóór 22 februari (met onderwerp ‘Time2stop’)
naar win.leraren@klasse.be.

Op 25 mei kiezen we een nieuw
Vlaams, federaal én Europees parlement. Voor wie mag kiezen is het
belangrijk om dat bewust te doen,
maar heel wat mensen, waaronder
veel jongeren die voor het eerst naar
de stembus mogen, vinden dat niet
vanzelfsprekend. Toemeka informeert daarom heel laagdrempelig
over democratie, politiek en verkiezingen. De campagne ‘Kies-Keurig
2014’ bestaat uit een heldere infobrochure, een educatief pakket en
een train-de-trainer vorming.
Prijs? 1,5 euro plus verzendingskosten voor de infobrochure, 75 euro plus
verzendingskosten voor het educatief
pakket (op USB-stick), 300 euro
per dagdeel plus reiskosten voor
de train-de-trainer vorming Info:
www.toemaka.be, info@toemeka.be,
016 40 69 61

WIN een educatief pakket ‘Kies-

ANTIPESTKAARTEN
• 4 tot 6 jaar

‘Kom niet aan een ander kind als
die dat niet wil’, ‘Maak geen dingen
stuk bij het spelen’, ‘Als je mee wil
spelen, vraag dat eerst’, ‘Zit niet
aan de spullen van een ander’ enz.
Psycholoog Bob van der Meer en de
Fiep Westendorp Foundation (‘Jip
en Janneke’) realiseerden samen 12
antipestkaarten, telkens met een
‘regel’ en een pictogram. De kaarten zitten op posterformaat in een
verzamelmap.

Keurig 2014’ (waarde 75 euro). Mail
vóór 22 februari (met onderwerp
‘Kies-Keurig’) naar win.leraren@
klasse.be.

NASCHOLING
LERAREN OP STAGE
• Derde graad secundair onderwijs

KLASCEMENT
Op www.klascement.net delen duizenden Vlaamse leraren
hun lesvoorbereidingen met jou. Elke maand zet Klasse hier drie
bijdragen in de kijker.
1. PESTMEIDEN
Nele Tas van gemeenteschool De Puzzel in Lebbeke schreef deze lesbundel over pesten. Ze werkt met verhalen, liedjes en krantenartikels.
In de bundel zitten ook opdrachten bij het boek Pestmeiden, geschreven door Jacqueline Wilson.
Geschikt voor: tweede en derde graad lager onderwijs
Downloaden via: www.klascement.net/25964
2. PRIVACY EN PESTEN
Deze bundel van leraar Andrea De Vos maakt pesten bespreekbaar.
Door middel van vragenlijsten en situatieschetsen binnen en buiten
de school leren je leerlingen dat ze voorzichtig moeten omgaan met
persoonlijke gegevens op het internet, gsm-nummers, ...
Geschikt voor: secundair onderwijs
Downloaden via: www.klascement.net/9969
3. ONTDEK TECHNIEK TALENT
Jongeren hun talent voor techniek laten ontdekken? Dat kan al van
in het basisonderwijs. De provincie Limburg ontwikkelde een website
met werkbundels die de drempel naar het technisch onderwijs ©
verlagen. De site leert je leerlingen o.a. hoe ze een werkbank in de
klas kunnen maken.
Geschikt voor: lager onderwijs
Link: www.ontdektechniektalent.be

Ook voor educatieve apps, programma’s of websites kan je terecht
op www.klascement.net (‘leerobjecten’) en www.appsakee.be. De
Klascementploeg selecteerde deze maand voor jou deze vier tips:
1. TAGXEDO - Met tagxedo maak je hele mooie woordenwolken in alle
vormen en kleuren. Heel geschikt om een presentatie of lees mee op
te fleuren. - www.klascement.be/sites/33706
2. GLOGSTER - Creëer met Glogster zelf posters waar je digitale inhoud aan toevoegt. Zo maak je een echte interactieve poster die je
leerlingen zelf kunnen ontdekken. - www.klascement.be/sites/31386
3. CLASSDOJO - Class Dojo is een tool waarmee je als leraar het
gedrag van je leerlingen positief kan beïnvloeden. Je bepaalt zelf op
welke parameters je ze evalueert. De leerlingen volgen hun score via
de website. - www.klascement.be/sites/39402
4. EDUCAPLAY - Op Educaplay maak en beheer je gratis je online©
oefeningen. Maak groepen en collecties aan voor je leerlingen. Er zijn
dertien verschillende oefenvormen. - www.klascement.be/sites/44896

Hoe hou je de vinger aan de pols
van de arbeidsmarkt? Hoe vermijd
je dat je leerlingen opleidt voor de
jobs van gisteren? De oplossing?
Volg een stage in een bedrijf via vzw
Cevora. Dit opleidingsinstituut orga-
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