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Leermiddelen voor hoogbegaafden

aardrijkskunde
Aardrijkskundepuzzels
Kinheim Uitgeverij
0183 ‐ 302537

http://www.kinheim.com

Puzzelboeken voor het basisonderwijs met als thema aardrijkskunde. De puzzels bestaan voornamelijk uit
woordzoekers, legletters, invulpuzzels, anagrammen en quizpuzzels. Ze behandelen Nederland (groep 5), de
provincies (groep 6), Europa (groep 7) en de werelddelen (groep 8). Daarnaast is er voor groep 8 een boek met
extra moeilijke puzzels. De puzzels kunnen naast iedere methode gebruikt worden. Ze bieden een speelse en
educatieve aanvulling op het vak aardrijkskunde; tevens kunnen ze ingezet worden bij hoekwerk en zelfstandig
werken. Er is een apart deeltje met de oplossingen van de puzzels.
Onderdelen:
Aardrijkskundepuzzels Nederland

BAO 5 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐205‐9

24,95

Aardrijkskundepuzzels Nederland provincies

BAO 6 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐204‐2

24,95

Aardrijkskundepuzzels Europa

BAO 7 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐203‐5

24,95

Aardrijkskundepuzzels wereld

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐202‐8

24,95

Aardrijkskundepuzzels XXL

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐228‐8

24,95

Antwoorden Nederland

BAO 5 Hoogbegaafden

9,50

Antwoorden Nederland provincies

BAO 6 Hoogbegaafden

9,50

Antwoorden Europa

BAO 7 Hoogbegaafden

9,50

Antwoorden wereld

BAO 8 Hoogbegaafden

9,50

Antwoorden XXL

BAO 8 Hoogbegaafden

9,50

Kinderen van de zon: lesbrief over planeten
Cosmos Sterrenwacht
0541‐229700

http://www.e‐cosmos.nl

Lesbrief over planeten voor groep 7/8 van het basisonderwijs en de eerste klas van het voortgezet onderwijs.
In zeven hoofdstukken wordt het verhaal van de planeten verteld. Alle belangrijke aspecten van deze
hemellichamen komen aan bod. Ieder hoofdstuk bestaat uit een inleidende tekst, een blok met achtergrond‐
informatie en waar mogelijk een experimentje. Achterin zijn een verklarende woordenlijst en een literatuurlijst
opgenomen.
Uitgave van de vereniging Landelijk Samenwerkende Volkssterrenwachten (LSV) i.s.m. de Jongerenwerkgroep
voor Sterrenkunde (JWG).
De lesbrief is gratis te downloaden of tegen betaling gedrukt te bestellen.
Onderdelen:
Kinderen van de zon

BAO 5‐8 VMBO‐BKGT H V 1
Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

3,85
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Water uit, een les over fossielen, Het
Museon
http://www.museon.nl
Verrijkingsstof voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs. Aan de hand fossielen kijken leerlingen
hoe het leven op aarde zich heeft ontwikkeld. Veel van het materiaal wordt in quizvorm aangeboden.
Onderdelen:
Het water uit, een les over fossielen

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

0,00

Pagina 2 van 129

Leermiddelen voor hoogbegaafden

Engels
Activiteiten Engels
Lesmateriaal voor hoogbegaafden
‐

http://www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com

Lesmateriaal Engels voor hoogbegaafde leerlingen in groep 6‐8 in het basisonderwijs. Elk blok bestaat uit een
verhaal, werkbladen en een toets bij dit verhaal. De antwoorden staan aan het einde van de verschillende
bestanden.
Onderdelen:
Niveau 1: Blok 1 ‐ Animals

BAO 6 Hoogbegaafden

0,00

Niveau 1: Blok 2 ‐ Sports

BAO 6 Hoogbegaafden

0,00

Niveau 1: Blok 3 ‐ Weather

BAO 6 Hoogbegaafden

0,00

Niveau 1: Blok 4 ‐ Family

BAO 6 Hoogbegaafden

0,00

Niveau 1: Blok 5 ‐ Jobs

BAO 6 Hoogbegaafden

0,00

Niveau 1: Docentenhandleiding

BAO 6 Hoogbegaafden

0,00

Niveau 2: Blok 1 t/m 6 ‐ English Stories

BAO 7 Hoogbegaafden

0,00

Niveau 3: Medium 1

BAO 8 Hoogbegaafden

0,00

Niveau 3: Medium 2

BAO 8 Hoogbegaafden

0,00

Niveau 3: Medium 3

BAO 8 Hoogbegaafden

0,00

Niveau 3: Large 1

BAO 8 Hoogbegaafden

0,00

Niveau 3: Large 2

BAO 8 Hoogbegaafden

0,00

Niveau 3: Large 3

BAO 8 Hoogbegaafden

0,00

Niveau 3: ExtraLarge 1

BAO 8 Hoogbegaafden

0,00

Niveau 3: ExtraLarge 2

BAO 8 Hoogbegaafden

0,00

Niveau 3: ExtraLarge 3

BAO 8 Hoogbegaafden

0,00

Niveau 3: ExtraLarge 4 ‐ Project Japan

BAO 8 Hoogbegaafden

0,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

Pagina 3 van 129

Leermiddelen voor hoogbegaafden

Infoquest
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Achttiendelige Engelstalige serie informatieve leesboeken, bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het
basisonderwijs met een ontwikkelingsvoorsprong Engels. Daarnaast zijn de boekjes in te zetten voor
hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs met een goede basis Engels en nieuwsgierige leerlingen in de
onderbouw van het voortgezet onderwijs. De serie beoogt de leerlingen in aanraking te brengen met
kennisvergrotende onderwerpen en de kennis van en affiniteit met de Engelse taal te stimuleren. Er zijn boekjes
op vier niveaus beschikbaar, te beginnen vanaf ERK‐niveau A2. Ieder boekje omvat 32 tot 36 pagina's.
Voor de docent is er een uitgebreide Engelstalige handleiding, met ondermeer informatie over de inhoud van elk
boekje, handreikingen voor het gebruik, kopieerbare werkbladen voor de leerling en 'assessment records' om te
controleren of de leerlingen hebben begrepen wat er gelezen is. In de werkbladen komen naast leesvaardigheid
ook de andere vaardigheden aan bod. Ten behoeve van de luistervaardigheid zijn tevens audio‐cd's ontwikkeld.
Het materiaal is op verschillende manieren in te zetten:
‐ als extra werk voor (plus) leerlingen;
‐ bij het werken met dag‐/weektaken;
‐ als huiswerk in het VO;
‐ als documentatie in de schoolbibliotheek;
‐ als vakoverstijgend lesmateriaal.
Voor een brede inzet van de serie is een schoolset te bestellen; deze set bestaat uit de handleiding en alle
achttien boekjes in tweevoud.
Onderdelen:
Serie level 1 (vierdelig)

BAO 7‐8 VMBO‐BKGT 1‐2 H
V 1‐3 Hoogbegaafden

29,50

Audio‐cd level 1

BAO 7‐8 VMBO‐BKGT 1‐2 H
V 1‐3 Hoogbegaafden

19,50

Serie level 2 (vierdelig)

BAO 7‐8 VMBO‐BKGT 1‐2 H
V 1‐3 Hoogbegaafden

29,50

Audio‐cd level 2

BAO 7‐8 VMBO‐BKGT 1‐2 H
V 1‐3 Hoogbegaafden

19,50

Serie level 3 (vierdelig)

BAO 7‐8 VMBO‐BKGT 1‐2 H
V 1‐3 Hoogbegaafden

34,50

Audio‐cd level 3

BAO 7‐8 VMBO‐BKGT 1‐2 H
V 1‐3 Hoogbegaafden

19,50

Serie level 4 (vierdelig)

BAO 7‐8 VMBO‐BKGT 1‐2 H
V 1‐3 Hoogbegaafden

34,50

Audio‐cd level 4

BAO 7‐8 VMBO‐BKGT 1‐2 H
V 1‐3 Hoogbegaafden

19,50

Series level 1 t/m 4 (achttiendelig)

BAO 7‐8 VMBO‐BKGT 1‐2 H
V 1‐3 Hoogbegaafden

119,00

Schoolset level 1 t/m 4 (36‐delig)

BAO 7‐8 VMBO‐BKGT 1‐2 H
V 1‐3 Hoogbegaafden

249,00

Handleiding

BAO 7‐8 VMBO‐BKGT 1‐2 H
V 1‐3 Hoogbegaafden

49,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Houten opbergkist

BAO 7‐8 VMBO‐BKGT 1‐2 H
V 1‐3 Hoogbegaafden

12,95

Sterrenwerk Engels
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Werkboekjes met uitdagende oefeningen Engels voor (hoog)begaafde leerlingen in groep 5 tot en met 8 van het
basisonderwijs.
Het oefenmateriaal verschijnt in drie series en op twee niveaus:
‐ 1‐sterrenwerk voor pluskinderen van 8 tot 10 jaar;
‐ 1‐sterrenwerk voor pluskinderen van 10 tot 12 jaar;
‐ 2‐sterrenwerk voor pluspluskinderen van 9 tot 12 jaar.
Ieder werkboekje omvat 20 tot 24 pagina's en biedt oefeningen voor de verschillende vaardigheden: lezen,
schrijven, spreken en luisteren.
De werkboekjes zijn zelfstandig door de leerlingen door te werken; de bijbehorende antwoordenboekjes naar
keuze door de leerling of de docent. Bij elke serie werkboekjes zijn twee luister‐cd's met teksten beschikbaar.
Onderdelen:
1‐Sterrenwerk 8‐10 jaar Werkboek 1

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

12,50

1‐Sterrenwerk 8‐10 jaar Werkboek 2

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

12,50

1‐Sterrenwerk 8‐10 jaar Werkboek 3

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

12,50

1‐Sterrenwerk 8‐10 jaar Werkboek 4

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

12,50

1‐Sterrenwerk 8‐10 jaar Werkboek 5

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

12,50

1‐Sterrenwerk 8‐10 jaar Werkboek 6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

12,50

1‐Sterrenwerk 8‐10 jaar Antwoorden
werkboeken 1 t/m 6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

14,50

1‐Sterrenwerk 8‐10 jaar 2 luister‐cd's

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

14,50

Totale set 1‐Sterrenwerk 8‐10 jaar

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

92,50

1‐Sterrenwerk 10‐12 jaar Werkboek 1

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

12,50

1‐Sterrenwerk 10‐12 jaar Werkboek 2

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

12,50

1‐Sterrenwerk 10‐12 jaar Werkboek 3

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

12,50

1‐Sterrenwerk 10‐12 jaar Werkboek 4

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

12,50

1‐Sterrenwerk 10‐12 jaar Werkboek 5

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

12,50

1‐Sterrenwerk 10‐12 jaar Werkboek 6

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

12,50

1‐Sterrenwerk 10‐12 jaar Antwoorden
werkboeken 1 t/m 6

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

14,50

1‐Sterrenwerk 10‐12 jaar 2 luister‐cd's

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

14,50

Totale set 1‐Sterrenwerk 10‐12 jaar

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

92,50

2‐Sterrenwerk 9‐12 jaar Werkboek 1

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

12,50

2‐Sterrenwerk 9‐12 jaar Werkboek 2

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

12,50

2‐Sterrenwerk 9‐12 jaar Werkboek 3

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

12,50

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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2‐Sterrenwerk 9‐12 jaar Werkboek 4

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

12,50

2‐Sterrenwerk 9‐12 jaar Werkboek 5

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

12,50

2‐Sterrenwerk 9‐12 jaar Werkboek 6

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

12,50

2‐Sterrenwerk 9‐12 jaar Antwoorden
werkboeken 1 t/m 6

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

14,50

2‐Sterrenwerk 9‐12 jaar 2 luister‐cd's

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

14,50

Totale set 2‐Sterrenwerk 9‐12 jaar

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

92,50

Wings English readers
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Engelse leesserie met non‐fictie voor het basisonderwijs. De boeken gaan over alledaagse onderwerpen. Er zijn
boeken op 20 verschillende niveaus: van beginnend tot gevorderd lezer. Wings begint op level 2, vergelijkbaar is
met het ERK‐niveau A1; level 2 t/m 11 is bedoeld voor ERK‐niveau A2; level 12 t/m 20 richt zich op ERK‐niveau
B1. De serie bestaat uit leesboeken met audio‐cd´s en handleidingen met daarin lessuggesties en werkbladen.
Niet alleen de lees‐, maar ook de luister, spreek‐ en schrijfvaardigheden worden geoefend.
Onderdelen:
Startset 1 Level 2‐5 15 boekjes + audio‐cd +
handleiding

BAO 7‐8 SBO
Hoogbegaafden

99,50

Startset 2 Level 6‐11 15 boekjes + audio‐cd
+ handleiding

BAO 7‐8 SBO
Hoogbegaafden

99,50

Startset 3 Level 12‐20 30 boekjes + 4 audio‐
cd's + handleiding

BAO 7‐8 SBO
Hoogbegaafden

179,00

Boekjes level 2 t/m 10/11 5 ex. van dezelfde
titel

BAO 7‐8 SBO
Hoogbegaafden

22,50

Boekjes level 2 t/m 10/11 Serie van 5
verschillende titels

BAO 7‐8 SBO
Hoogbegaafden

24,50

10 Boekjes level 12‐14, 15‐17 of 18‐20

BAO 7‐8 SBO
Hoogbegaafden

49,50

Teacher's guide level 2, 3, 4/5 + audio‐cd

BAO 7‐8 SBO
Hoogbegaafden

34,50

Teacher's guide level 6/7, 8/9, 10/11 +
audio‐cd

BAO 7‐8 SBO
Hoogbegaafden

34,50

Teacher's guide level 12‐20 + audio‐cd

BAO 7‐8 SBO
Hoogbegaafden

44,50

Teacher's guide level 15‐17 + audio‐cd

BAO 7‐8 SBO
Hoogbegaafden

19,95

Teacher's guide level 18‐20 + audio‐cd

BAO 7‐8 SBO
Hoogbegaafden

19,95

Extra audio‐cd per level

BAO 7‐8 SBO
Hoogbegaafden

6,95

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Wings online
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Engelse online leesserie met fictie en non‐fictie voor het basisonderwijs, vanaf groep 1 t/m groep 8.
De serie bestaat uit leesboekjes die via een beeldscherm of digitaal schoolbord zijn te lezen, te beluisteren en te
oefenen. Aan het eind van elk online boek volgt een online test in de vorm van activities. Hieruit moet blijken
wat leerlingen hebben begrepen van het boek. Bij foute antwoorden volgt gerichte feedback.
Er zijn boeken op veel verschillende niveaus: van beginnend tot gevorderd lezer. Wings online begint op level 2,
vergelijkbaar is met het ERK‐niveau A1; level 2 t/m 11 is bedoeld voor ERK‐niveau A2; level 12 t/m 20 richt zich
op ERK‐niveau B1.
De serie is individueel of klassikaal in te zetten, met en zonder luistermogelijkheid. De online titels sluiten niet
geheel aan bij de geselecteerde titels in de papieren versie: die bestaat voornamelijk uit informatieve, non‐fictie
titels. Ook de opzet voor wat betreft verwerking met activities is niet vergelijkbaar.
Jaarlijks wordt het aantal beschikbare titels uitgebreid.
Onderdelen:
Jaarlicentie 1 gebruiker

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

29,50

Jaarlicentie 5 gebruikers

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

49,50

Jaarlicentie 30 gebruikers

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

119,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

Pagina 7 van 129

Leermiddelen voor hoogbegaafden

filosofie
Kinderen filosoferen
Damon BV, Uitgeverij
0495 ‐ 499319

http://www.damon.nl

'Kinderen filosoferen' bevat verhalen en opdrachten om met kinderen te filosoferen. De verhalen hebben een
doorlopende lijn. De handleiding bevat een inleiding over het filosoferen met kinderen, de manier van aanpak
en ideeën voor introductie van filosoferen in de basisschool. Elk verhaal uit het leerlingenboek is voorzien van
achtergrondinformatie en suggesties voor behandeling. Er zijn in totaal zeventien uitgewerkte lessen. Boek
vormt een vervolg op 'Klein maar dapper'.
Onderdelen:
Leerlingenboek

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐5573‐193‐0

5,90

Docentenboek

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐5573‐243‐2

16,90

Klein maar dapper: filosoferen met jonge kinderen
Damon BV, Uitgeverij
0495 ‐ 499319

http://www.damon.nl

'Klein maar dapper' is in eerste instantie een bundel met 25 verhalen die kinderen prikkelt tot nadenken over
fundamentele vragen. Door toevoeging van verwerkingsvragen en toelichtingen is het boek tevens te gebruiken
als een methode die verband legt tussen de kinderlijke interesse in verschillende levensvragen en het belang van
het beter denken en communiceren. Bij elk verhaal wordt het thema toegelicht en worden vragen rond dit
thema gegeven.
Onderdelen:
Leerlingenboek

BAO 1‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐5573‐251‐7

12,95

Vliegende papa's, De: filosoferen met kinderen
Damon BV, Uitgeverij
0495 ‐ 499319

http://www.damon.nl

Bundel met verhaaltjes om met kinderen over te filosoferen. Evenals Klein maar dapper is dit een bundel met
verhalen die kinderen prikkelt tot nadenken over fundamentele vragen. Door de toevoeging van
verwerkingsvragen en toelichtingen is dit boek tevens te gebruiken als een methode die een verband legt tussen
de natuurlijke kinderlijke interesse in verschillende levensvragen en het belang van het beter denken en
communiceren. Naast de verhaaltjes zijn enkele teksten opgenomen die een beeld geven in de opbouw van een
filosofische les op school en hoe je een filosofisch gesprek met kinderen opzet.
Onderdelen:
De vliegende papa's

BAO 1‐6 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

978‐90‐5573‐065‐0

12,95
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geschiedenis
Geschiedenis anders
Klasse(n)Advies
06 13 23 63 69

http://www.vierkeerwijzer.nl

Het materiaal komt tegemoet aan de drie basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie en werkt met de
theorie rond meervoudige intelligentie. De methode bestaat uit themamappen. Elke themamap wordt geleverd
met een thema handleiding, 16 opdrachtkaarten en een algemene handleiding.
De methode is naast elke andere geschiedenismethode te gebruiken en kan op meerdere manieren worden
ingezet.
Onderdelen:
Prehistorie

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

99,35

Het oude Egypte

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

99,35

Romeinen

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

99,35

Kloosters

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

99,35

Vikingen

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

99,35

Ridders en kastelen

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

99,35

De stad in de middeleeuwen

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

99,35

Ontdekkingsreizen

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

99,35

Tachtig jaar oorlog

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

99,35

De Gouden eeuw

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

99,35

Pruiken en revoluties

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

99,35

Industrie

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

99,35

Twee keer oorlog

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

99,35

De laatste tijd

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

99,35

Kunst door de tijden heen

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

99,35

Leerkrachtmap

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

99,35

Geschiedenispuzzels
Kinheim Uitgeverij
0183 ‐ 302537

http://www.kinheim.com

Puzzelboeken voor het basisonderwijs met als thema geschiedenis. De puzzels bestaan voornamelijk uit
woordzoekers en legletters. Ze behandelen namen en feiten uit de geschiedenis. De puzzels kunnen naast iedere
methode gebruikt worden. Ze bieden een speelse en educatieve aanvulling op het vak geschiedenis; tevens
kunnen ze ingezet worden bij hoekwerk en zelfstandig werken. Er is een apart deeltje met de oplossingen van de
puzzels.
Onderdelen:
Deel 1

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐194‐6

22,95

Deel 2

BAO 6‐7 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐195‐3

22,95

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Deel 3

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐198‐4

22,95

Deel XXL

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐227‐1

22,95

Antwoorden deel 1

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

8,50

Antwoorden deel 2

BAO 6‐7 Hoogbegaafden

8,50

Antwoorden deel 3

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

8,50

Antwoorden deel XXL

BAO 8 Hoogbegaafden

8,50

Gevangen door Japan
Museon
http://www.museon.nl
Verrijkingsstof. De eerste module is bestemd voor leerlingen uit groep 7‐8 van het basisonderwijs. De tweede
module is gericht op leerlingen uit de bovenbouw van havo/vwo.
In de VO module gaat het over het leven van Nederlandse burgers onder de Japanse bezetting van Zuidoost‐
Azië. Hoe was het leven in een mannenkamp en een vrouwenkamp. De leerling gaat zelf op onderzoek uit,
geholpen door vragen en opdrachten. Ondertussen verzamel je voorwerpen uit de kampen. Daarmee maakt de
leerling na afloop een eigen digitale tentoonstelling.
De lesstof voor het VO beslaat anderhalf klokuur en is zowel individueel als klassikaal te behandelen. In deze
toepassing maakt de leerling kennis met negen Nederlanders die de Tweede Wereldoorlog in Nederlands‐Indië
hebben meegemaakt en met drie Japanners. Elke van deze hoofdpersonen heeft aan aantal voorwerpen bij zich,
die speciale betekenis voor hen hebben. Elk voorwerp staat voor een bepaald aspect van de Japanse bezetting
en het lot van de Nederlanders en Indo‐Europeanen. Na het verhaal dat een hoofdpersoon naar aanleiding van
zo'n voorwerp vertelt, maakt de leerling een aantal opdrachten aan de hand van bronnenmateriaal. De leerling
hoeft niet alle hoofdpersonen "te doen". Met twee of drie personen komen alle thema's al aan bod en bouwt de
leerling voldoende kennis op van het onderwerp.
Bij beide modules moet de gebruiker zich gratis aanmelden.
Voor de docent is een handleiding beschikbaar.
Onderdelen:
Gevangen door Japan PO

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

0,00

Gevangen door Japan VO

H 4‐5 V 4‐6 Hoogbegaafden

0,00

Gouden Eeuw, De
Lesmateriaal voor hoogbegaafden
‐

http://www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com

Project over de Gouden Eeuw voor leeringen vanaf groep 5 van het basisonderwijs. Bij dit project horen een
lesboek en een werkboek. In het lesboek staat de theorie op een voor leerlingen begrijpelijke manier
beschreven. Met behulp van het werkboek wordt de theorie op een (vaak) creatieve manier verwerkt.
Het materiaal is te downloaden op de site www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com.
Onderdelen:
Lesboek

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

0,00

Werkboek

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

0,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

Pagina 10 van 129

Leermiddelen voor hoogbegaafden

Kinderen in oorlogstijd: leren van het verleden, nadenken
over het heden
Kinheim Uitgeverij
0183 ‐ 302537

http://www.kinheim.com

Verrijkingsmateriaal over de Tweede Wereldoorlog, bedoeld voor hoogbegaafde kinderen in groep 7 en 8 van
het basisonderwijs. Aan de hand van twee spannende oorlogsboeken ('Oorlogswinter' van Jan Terlouw en
'Oorlog zonder vrienden' van Evert Hartman) worden de leerlingen uitgedaagd na te denken over thema's als
verzet, goed en kwaad, democratie en wraak. Het materiaal bestaat uit twaalf projecten die in zes blokboeken
zijn opgenomen. Elk project bestaat uit drie lessen met vooral open opdrachten. Hiernaast zijn er opdrachten
die de kinderen helpen op het werk te reflecteren en het leren zelf te organiseren. Aan het eind van elk
blokboek is een leeropdracht opgenomen waarin kennis wordt getest.
Bruikbaar voor burgerschapsvorming voor het domein democratie.
Onderdelen:
Deel 1 (project 1+2) De aanleiding tot de
Tweede Wereldoorlog & de oorlogswinter

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐232‐5

22,95

Deel 2 (project 3+4) Nationaal socialisme &
goed en slecht

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐233‐2

22,95

Deel 3 (project 5+6) Verzet & oorlog zonder
vrienden

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐234‐9

22,95

Deel 4 (project 7+8) De NSB & democratie

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐235‐6

22,95

Deel 5 (project 9+10) Censuur & eerlijk delen BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐236‐3

22,95

Deel 6 (project 11+12) Wraak nemen &
vluchten

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐237‐0

22,95

Handleiding deel 1

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

8,50

Handleiding deel 2

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

8,50

Nederland bezet
Museon
http://www.museon.nl
Verrijkingsstof bestemd voor leerlingen uit groep 7‐8 van het basisonderwijs en leerlingen uit de onderbouw van
het VO. Leerlingen maken kennis met het Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe was het leven tijdens
de bezetting? De leerling gaat op onderzoek uit, geholpen door vragen en opdrachten. Ondertussen verzamelt
hij allerlei voorwerpen, waarmee na afloop een eigen digitale tentoonstelling wordt gemaakt. Leerlingen
moeten zich eerst gratis registreren om deze les te kunnen uitvoeren.
Onderdelen:
Nederland bezet

BAO 7‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

0,00
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Tweede Wereldoorlog, De
Lesmateriaal voor hoogbegaafden
‐

http://www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com

Project over de Tweede Wereldoorlog voor leeringen uit het basisonderwijs vanaf groep 7 en de onderbouw van
het voortgezet onderwijs. Bij dit project horen een lesboek en een werkboek. De inhoud en het beeldmateriaal
zijn hier en daar behoorlijk schokkend. Dit maakt dit project niet geschikt voor elke leerling. De combinatie van
(soms dus heftige) theorie en interessante praktijkopdrachten maakt dit project zeer uitdagend voor elke
leerling die geïnteresseerd is in de Tweede Wereldoorlog.
Het materiaal is te downloaden via www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com.
Onderdelen:
Lesboek

BAO 7‐8 VMBO‐BKGT 1‐2 H
V 1‐3 Hoogbegaafden

0,00

Werkboek

BAO 7‐8 VMBO‐BKGT 1‐2 H
V 1‐3 Hoogbegaafden

0,00

Van tijd tot tijd: Nederlandse geschiedenis in verhalen
Delubas, Educatieve Uitgeverij
0416 ‐ 380482

http://www.delubas.nl

Verhalenbundel met 40 geschiedenisverhalen om voor te lezen, te vertellen of door kinderen zelf te lezen. De
bundel geeft een beeld van de geschiedenis van Nederland van de oudste bewoners tot aan de huidige tijd. Elk
verhaal wordt voorafgegaan door een korte inleiding, een tijdbalkje en een kaartje zodat het verhaal in een
breder kader geplaatst kan worden. Diverse verhalen sluiten aan bij de schoolplaten van Isings. In de bundel zijn
ook illustraties en bronnen opgenomen.
Onderdelen:
Van tijd tot tijd verhalenbundel

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

978‐90‐5300‐039‐7

45,00
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informatica
Animaties maken
Jolene
http://www.jufjo.nl
Materiaal voor hoogbegaafde kinderen in groep 4 t/m 8. Er wordt beknopt informatie gegeven in de
'Introductieles Animaties'. Een handleiding is te downloaden bij het animatieprogramma Pivot Stickfigure
Animator waarna de leerling met het gratis te downloaden programma aan het werk kan.
Onderdelen:
Animaties maken

BAO 4‐8 Hoogbegaafden

0,00

GameMaker Kids
Technika 10 Nederland
030 ‐ 2625980

http://www.technika10.nl

Lespakket voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs bij het programma GameMaker 7.0.
Met het programma kunnen leerlingen games ontwikkelen. Het lespakket is bedoeld om leerlingen te
enthousiasmeren voor ict en is opgebouwd uit diverse onderdelen.
De introductie is als workshop opgezet om leerlingen een korte blik te laten werpen in de GameMaker keuken.
Vervolgens leren ze in de opeenvolgende delen hoe zij een game kunnen maken.
Het lespakket is ook bruikbaar voor hoogbegaafde leerlingen vanaf 7 jaar.
Het lespakket en GameMaker 7.0 zijn gratis te downloaden.
Onderdelen:
Lespakket GameMaker Kids

BAO 4‐8 Hoogbegaafden

0,00

Website maken
Jolene
http://www.jufjo.nl
Hoogbegaafde leerlingen uit groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs maken hun eigen website met behulp van de
handleiding. Everyoneweb.com is het programma dat gebruikt wordt om websites mee te maken. Naast een
handleiding en een link naar het programma wordt ook beknopte informatie over html gegeven en worden
aanwijzingen gegeven hoe leerlingen een gastenboek of andere gadgets op de te bouwen website kunnen
opnemen.
Onderdelen:
Website maken

BAO 4‐8 Hoogbegaafden

0,00

Websites maken voor kinderen
A.W. Bruna‐Nieuwe Media
030 ‐ 2470411

http://www.awbruna.nl

Boek met cd‐rom waarmee leerlingen stap voor stap leren een eigen website te maken. Op basis van een plan
wordt het ontwerp en de doelgroep van de website bepaald. Vervolgens komen het schrijven en opmaken van
de tekst aan de orde en wordt de website daadwerkelijk op internet geplaatst. Tot slot wordt het opzoekbaar
maken van de site behandeld. Verschenen in de 'Voor kinderen'‐reeks.
Onderdelen:
Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

Pagina 13 van 129

Leermiddelen voor hoogbegaafden
Websites maken voor kinderen

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

978‐90‐229‐4978‐8

19,95
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lezen
ABCDE... ik begrijp het!
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Zelfstandig te gebruiken oefenstof begrijpend lezen op zes leesniveaus (AA t/m E), bedoeld voor groep 4 t/m 8
van het basisonderwijs. De teksten bestaan uit originele verhalen van kinderboekenschrijvers en artikelen van
journalisten (krantenartikelen). De verschillen in leesniveaus volgen de Clib‐indeling; daarnaast hebben de
teksten verschillende AVI‐niveaus. Niveau AA (speciaal voor oudere leeszwakke leerlingen) is op AVI‐niveau M4‐
E4; niveau E op AVI‐niveau E7‐E8. Het materiaal is klassikaal of individueel als aanvulling naast iedere begrijpend
lezen methode te gebruiken. Ook is het door de IB‐er voor de zwakste of beste lezers als extra oefenstof
inzetbaar.
Het materiaal bestaat per niveau uit de volgende onderdelen:
‐ 24 gelamineerde tekstkaarten, inclusief vier kaarten met voortgangstoetsen;
‐ een kopieerbare uitlegkaart voor de leerling;
‐ twee antwoordenboekjes;
‐ vier toetsteksten met opdrachtenkaarten en antwoorden;
‐ een kopieerbare startset voor klassikaal gebruik; deze is opgenomen in de handleiding;
‐ een aftekenkaart voor de leerling;
‐ een aftekenkaart voor de docent;
‐ een houten opbergkist.
Alle teksten zijn op CD beschikbaar.
Onderdelen:
Basisset A

BAO 4‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

119,00

Basisset B

BAO 4‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

119,00

Basisset C

BAO 4‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

119,00

Basisset D

BAO 4‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

119,00

Basisset E

BAO 4‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

119,00

Basisset A t/m E 1‐24

BAO 4‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

575,00

Startset/werkset IB/RT (A‐D 1‐12)

BAO 4‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

275,00

Aanvulset A t/m D 13‐24 + E 1‐24

BAO 4‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

365,00

Set AA

BAO 4 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

Extra antwoorden A1‐A10

BAO 4‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

978‐90‐8664‐207‐6

69,00
6,50
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Extra antwoorden A13‐A22

BAO 4‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

6,50

Extra antwoorden B1‐B10

BAO 4‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

6,50

Extra antwoorden B13‐B22

BAO 4‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

6,50

Extra antwoorden C1‐C10

BAO 4‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

6,50

Extra antwoorden C13‐C22

BAO 4‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

6,50

Extra antwoorden D1‐D10

BAO 4‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

6,50

Extra antwoorden D13‐D22

BAO 4‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

6,50

Extra antwoorden E1‐E10

BAO 4‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

6,50

Extra antwoorden E13‐E22

BAO 4‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

6,50

Scheur/werkschrift met overtrekpapier (5
ex.)

BAO 4‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

10,95

Scheur/werkschrift met overtrekpapier (30
ex.)

BAO 4‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

59,50

Handleiding 1‐12

BAO 4‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

29,50

Handleiding 1‐24

BAO 4‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

49,00

Houten opbergkist A4+

BAO 4‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

16,50

Beter gedaan dan gelaten
Eduniek in onderwijs
0346‐219777

http://www.eduniek.nl

Vragen en opdrachten bij het boek 'Zwerftocht met Korilu' van Thea Beckman, bedoeld voor hoogintelligente
kinderen in groep 6 van het basisonderwijs. Het pakket bevat ook een onderdeel theorie rondom
hoogintelligente kinderen.
Onderdelen:
BAO 6 Hoogbegaafden

69,50

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Bolleboos 2
Zwijsen BV, Uitgeverij
013 ‐ 5838800

http://www.zwijsen.nl

De reeks Bolleboos is speciaal ontwikkeld voor kinderen vanaf zeven jaar die hun leesvaardigheid heel snel
ontwikkelen. Beperkt leverbaar.
Onderdelen:
Pakket Bolleboos 2

BAO 3‐4 AVI 7‐8 AVI E5‐M6
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐3395‐8

60,75

Bolleboos 3
Zwijsen BV, Uitgeverij
013 ‐ 5838800

http://www.zwijsen.nl

Boeken voor kinderen in jaargroep 3‐4 die snel vorderen met lezen. Beperkt leverbaar.
Onderdelen:

Pakket Bolleboos 3

BAO 3‐4 AVI 7‐8 AVI E5‐M6
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐3839‐7

60,75

Bolleboos 4
Zwijsen BV, Uitgeverij
013 ‐ 5838800

http://www.zwijsen.nl

Boeken voor kinderen in jaargroep 4‐5 die snel vorderen met lezen. Beperkt leverbaar.
Onderdelen:

BAO 4‐5 AVI 6‐8 AVI M5‐M6 978‐90‐276‐4321‐6
Hoogbegaafden

Pakket Bolleboos 4

60,75

Bolleboos 5
Zwijsen BV, Uitgeverij
013 ‐ 5838800

http://www.zwijsen.nl

Boeken voor kinderen in jaargroep 4‐5 die snel vorderen met lezen. Beperkt leverbaar.
Onderdelen:

Pakket Bolleboos 5

BAO 4‐5 AVI 7‐8 AVI E5‐M6
Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

978‐90‐276‐4506‐7

60,75
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Bolleboos 6
Zwijsen BV, Uitgeverij
013 ‐ 5838800

http://www.zwijsen.nl

Boeken voor kinderen in jaargroep 4‐5 die snel vorderen met lezen. Beperkt leverbaar.
Onderdelen:

Pakket Bolleboos 6

BAO 4‐5 AVI 7‐8 AVI E5‐M6
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐7537‐8

60,75

Bolleboos 7
Zwijsen BV, Uitgeverij
013 ‐ 5838800

http://www.zwijsen.nl

Boeken voor kinderen in jaargroep 4‐5 die snel vorderen met lezen. Beperkt leverbaar.
Onderdelen:

Pakket Bolleboos 7

BAO 4‐5 AVI E5‐M6
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐6403‐7

60,75

Bolleboos 8
Zwijsen BV, Uitgeverij
013 ‐ 5838800

http://www.zwijsen.nl

Boeken voor kinderen in jaargroep 4‐5 die snel vorderen met lezen. Beperkt leverbaar.
Onderdelen:

Pakket serie 8

BAO 4‐5 AVI E4‐M7
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐7380‐0

81,00

Bolleboos 9
Zwijsen BV, Uitgeverij
013 ‐ 5838800

http://www.zwijsen.nl

Boeken voor kinderen in jaargroep 4‐5 die snel vorderen met lezen. Beperkt leverbaar.
Onderdelen:

Big Baps

BAO 4‐5 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐0195‐7

11,00

Breek je nek voorzichtig

BAO 4‐5 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐0191‐9

11,00

De geit is los!

BAO 4‐5 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐0188‐9

11,00

De piano‐oppas

BAO 4‐5 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐0190‐2

11,00

Een huis vol herrie

BAO 4‐5 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐0194‐0

11,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Een nijlpaard voor de juf

BAO 4‐5 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐0192‐6

11,00

Remmen, Robbie!

BAO 4‐5 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐0193‐3

11,00

Spring, meneer Luis!

BAO 4‐5 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐0189‐6

11,00

Pakket serie 9

BAO 4‐5 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐0196‐4

80,25

Bolleboos plus
Zwijsen BV, Uitgeverij
013 ‐ 5838800

http://www.zwijsen.nl

Boeken voor kinderen in jaargroep 4 die snel vorderen met lezen. Beperkt leverbaar.
Onderdelen:

Pakket Bolleboos plus serie 2

BAO 4 AVI 7‐9 AVI E5‐E6
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐3995‐0

60,75

Pakket Bolleboos plus serie 4

BAO 4 AVI 7‐9 AVI E5‐E6
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐4638‐5

60,75

Pakket Bolleboos plus serie 5

BAO 4 AVI 7‐9 AVI M6‐E6
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐7923‐9

60,75

Bolleboos start
Zwijsen BV, Uitgeverij
013 ‐ 5838800

http://www.zwijsen.nl

Leesserie. Voorloper op Bolleboos en Bolleboos Plus, voor snelle lezers. Beperkt leverbaar.
Onderdelen:

Dubbelland

BAO 3 AVI 6 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐7691‐7

11,25

Red Dada!

BAO 3 AVI 6 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐7692‐4

11,25

Opgesloten in school

BAO 3 AVI 6 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐7693‐1

11,25

Mag ik ook mee?

BAO 3 AVI 6 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐7694‐8

11,25

Mi mono, mijn aapje

BAO 3 AVI 6 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐7695‐5

11,25

De vogelverschrikker

BAO 3 AVI 6 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐7696‐2

11,25

Pakket Bolleboos Start serie 1

BAO 3 AVI 6 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐7714‐3

60,75

Er zijn er drie jarig

BAO 3 AVI 6 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐6030‐5

11,25

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Dubbelland: Iris en Siri

BAO 3 AVI 6 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐6031‐2

11,25

Toen onze lieve Kiki wegvloog

BAO 3 AVI 6 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐6032‐9

11,25

Een draak in huis

BAO 3 AVI 5 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐6033‐6

11,25

Kaj past op tijgerkat

BAO 3 AVI 5 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐6034‐3

11,25

Zwervertje

BAO 3 AVI 5 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐6035‐0

11,25

Pakket Bolleboos Start serie 2

BAO 3 AVI 5‐6 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐6090‐9

60,75

Bolleboos toppakket
Zwijsen BV, Uitgeverij
013 ‐ 5838800

http://www.zwijsen.nl

Boeken voor kinderen in jaargroep 4‐5 die snel vorderen met lezen.
Onderdelen:

Een draak in de kelder

BAO 4‐5 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0334‐0

11,25

Alles mag op kinderdag

BAO 4‐5 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0335‐7

11,25

Blokje om met Buster

BAO 4‐5 AVI M6
Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0333‐3

11,25

Verdwaald op de kermis

BAO 4‐5 AVI M6
Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0336‐4

11,25

Dubbelland

BAO 4‐5 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0371‐5

11,25

Dubbelland: Iris en Siri

BAO 4‐5 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0372‐2

11,25

Wat een piratenmeid!

BAO 4‐5 AVI E5
Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0364‐7

11,25

Mijn tante uit Marokko

BAO 4‐5 AVI E5
Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0365‐4

11,25

Kind verloren

BAO 4‐5 AVI E5
Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0367‐8

11,25

Koffer‐Koen

BAO 4‐5 AVI E5
Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0369‐2

11,25

Hester de witte heks

BAO 4‐5 AVI E5
Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0373‐9

11,25

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Papegaai ontvoerd

BAO 4‐5 AVI E5
Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0374‐6

11,25

Een kroon van koning Hiep Hiep

BAO 4‐5 AVI M6
Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0370‐8

11,25

Een kameel met heimwee

BAO 4‐5 AVI M6
Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0375‐3

11,25

Een boef met een rokje

BAO 4‐5 AVI M6
Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0380‐7

11,25

Wij pikken het niet!

BAO 4‐5 AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0366‐1

11,25

De superhoofdprijs

BAO 4‐5 AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0368‐5

11,25

Toverpoeder

BAO 4‐5 AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0376‐0

11,25

De donder achterna

BAO 4‐5 AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0377‐7

11,25

De meester is weg!

BAO 4‐5 AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0378‐4

11,25

Vandaag is mijn geluksdag

BAO 4‐5 AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0379‐1

11,25

Compleet pakket

BAO 4‐5 AVI M5‐AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0563‐4

215,00

Buitenbeentjes reeks
Callenbach, Uitgeverij
038 ‐ 3392507

http://www.uitgeverijcallenbach.nl

Leesserie over buitenbeentjes, met AVI‐niveau M6‐M7, voorheen AVI 9. In elk boek speelt een buitenbeentje de
hoofdrol; elk boek heeft een andere thematiek.
Onderdelen:
Heibel in m'n hoofd : een verhaal over
autisme

BAO 6‐7 AVI M6‐M7

978‐90‐266‐1021‐9

10,25

Alleen! : een verhaal over zinloos geweld

BAO 6‐7 AVI M6‐M7

978‐90‐266‐1218‐3

10,25

Applaus voor mijn broertje : een verhaal
over ADHD

BAO 6‐7 AVI M6‐M7

978‐90‐266‐1001‐1

10,25

Winnen! : een verhaal over
hoogbegaafdheid

BAO 6‐7 AVI M6‐M7
Hoogbegaafden

978‐90‐266‐1070‐7

10,25

Maanlicht : een verhaal over adoptie

BAO 6‐7 AVI M6‐M7

978‐90‐266‐1693‐8

9,95
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Dio
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Serie leesboeken met een filosofische inslag, die niet voor de hand liggende onderwerpen bespreken. Ze
bevatten een vleugje magie en spiritualiteit en zijn spannend geschreven. De boeken doen een beroep doen op
de leesvaardigheid van de leerlingen en zijn bedoeld voor de (hoog)begaafde leerling in de bovenbouw van het
basisonderwijs. Dio reist in de tijdmachine van Leonardo da Vinci en ontmoet zeven beroemde mensen uit de
wereldgeschiedenis, zoals Gandhi, Einstein en Mozart. Maar het genootschap De duistere roos ligt op de loer om
het jongetje Dio te vernietigen. De vraag is of het Dio zal lukken om de zeven wetten van de wijsheid te vinden
of dat de wereld alsnog ten onder zal gaan. Er zijn tot nu twee delen verschenen.
Onderdelen:
Dio en de sleutel van de zeven wijsheden

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

9,50

Dio, de duistere roos

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

9,50

Kanjerboeken
ThiemeMeulenhoff Basisonderwijs
088 8002017

http://www.thiememeulenhoff.nl

Serie van dertig leesboeken voor leerlingen uit groep 3 en 4 die het technisch lezen al aardig onder de knie
hebben. De boeken zijn speciaal geschreven voor deze leeftijdsgroep: qua inhoud sluiten ze aan op hun
belevingsniveau en ze hebben een wat hoger AVI‐niveau. Het AVI‐niveau loopt op van 2 tot 9. De serie sluit aan
bij de leesmethode 'Lang zullen ze lezen!', maar kan ook los van deze methode gebruikt worden voor
niveaulezen en de klassenbibliotheek.
Onderdelen:
De man met de tas

BAO 3‐4 AVI 2
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2719‐6

12,70

Foei Kas

BAO 3‐4 AVI 2
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2709‐7

12,70

Jos en Ans

BAO 3‐4 AVI 2
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2705‐9

12,70

Juf is ziek

BAO 3‐4 AVI 2
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2718‐9

12,70

Jum woont in een tent

BAO 3‐4 AVI 2
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2707‐3

12,70

Bij juf Els

BAO 3‐4 AVI 3
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2704‐2

12,70

De blokfluit

BAO 3‐4 AVI 3
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2706‐6

12,70

De brief

BAO 3‐4 AVI 3
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2713‐4

12,70

Een molshoop in het gras

BAO 3‐4 AVI 3
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2708‐0

12,70

Het geheim van Jos

BAO 3‐4 AVI 3
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2716‐5

12,70
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Muizen in de klas

BAO 3‐4 AVI 3
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2715‐8

12,70

Roest

BAO 3‐4 AVI 3
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2712‐7

12,70

Sneeuwpret

BAO 3‐4 AVI 3
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2717‐2

12,70

Wat dom, Jos!

BAO 3‐4 AVI 3
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2711‐0

12,70

Net goed!

BAO 3‐4 AVI 4
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2710‐3

12,70

Opa en oma gaan op reis

BAO 3‐4 AVI 4
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2714‐1

12,70

De ligfiets

BAO 3‐4 AVI 5
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2723‐3

12,70

Een nieuwe vriendin

BAO 3‐4 AVI 5
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2712‐7

12,70

Kippen kopen

BAO 3‐4 AVI 5
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2725‐7

12,70

Verdwaald

BAO 3‐4 AVI 5
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2722‐6

12,70

Wat een schot!

BAO 3‐4 AVI 5
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2720‐2

12,70

Een vos in het bos!

BAO 3‐4 AVI 6
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2724‐0

12,70

Krijsbeest

BAO 3‐4 AVI 6
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2726‐4

12,70

Ontsnapt

BAO 3‐4 AVI 6
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2728‐8

12,70

De hoofdprijs

BAO 3‐4 AVI 7
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2727‐1

12,70

Ik ben nooit bang

BAO 3‐4 AVI 7
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2729‐5

12,70

In de toren

BAO 3‐4 AVI 8
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2730‐1

12,70

Oom Ron in een ballon

BAO 3‐4 AVI 8
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2731‐8

12,70

De overvallers

BAO 3‐4 AVI 9
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2735‐6

12,70

Eerlijk duurt het langst

BAO 3‐4 AVI 9
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2741‐7

12,70

Kanjerboeken (set van 30)

BAO 3‐4 AVI 2‐9
Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2651‐9

342,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

Pagina 23 van 129

Leermiddelen voor hoogbegaafden

Leeskrakers: logisch redeneren oefenen door begrijpend
lezen
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Kopieerboeken met talige vakoverstijgende raadsels voor de plusleerlingen in groep 5 t/m 8. Doel van het
materiaal is het oefenen van verschillende denkvaardigheden, met name het ontwikkelen van leesbegrip,
systematisch en logisch denken, analyseren en classificeren en vergroten van concentratie‐ en
doorzettingsvermogen. De meer begaafde leerlingen kunnen de opdrachten zelfstandig maken, minder
begaafde leerlingen onder begeleiding van de docent. Ook verkrijgbaar bij Schubi.
Onderdelen:
Deel 1

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

24,50

Deel 2

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

24,50

Leesstudio
Zwijsen BV, Uitgeverij
013 ‐ 5838800

http://www.zwijsen.nl

Leesstudio bestaat uit een pakket plustaken. Het pakket bestaat uit een doos met kaarten, een website met
actuele leestaken, een leeswerkmap en een digitale meelezer. Elke week kunnen leerlingen aan de slag met
actuele teksten, filmpjes over het nieuws en opdrachten. Op de website staat elke week voor elke jaargroep een
actuele tekst klaar. De tekst is gebaseerd op een nieuwsitem uit het (Jeugd)journaal en is gekoppeld aan een
online filmpje, online nieuwsachtergronden en meer.
De prijs van de licentie heeft betrekking op een licentie tot 299 leerlingen (250‐299). Prijzen van andere licenties
zijn bij de uitgever op te vragen.
Onderdelen:
Doos Leesstudio B groep 5

BAO 5 Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0569‐6

256,25

Doos Leesstudio C groep 6

BAO 6 Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0569‐6

256,25

Doos Leesstudio D groep 7

BAO 7 Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0571‐9

256,25

Doos Leesstudio E groep 8

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0572‐6

256,25

Leesstudio Actueel

BAO 4‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0572‐6

256,25
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Lezen in beeld: methode voor voortgezet begrijpend en
studerend lezen
Zwijsen BV, Uitgeverij
013 ‐ 5838800

http://www.zwijsen.nl

Methode voor begrijpend en studerend lezen voor groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs. Alle instructie, uitleg
en toelichting staan in het leerlingmateriaal. Hiermee kunnen leerlingen zelfstandig leren. De methode kan ook
gebruikt worden voor begeleid leren en samenwerkend leren en is geënt op actief lezen. Op teksten lezen, de
inhoud begrijpen en direct toepassen. De methode combineert verhalende en niet‐verhalende teksten. Zo
worden kinderen voorbereid op de wereld van kranten, films, boeken, tv, tijdschriften, verpakkingen, borden,
websites en meer.
Leesstudio bestaat uit een pakket plustaken. Het pakket bestaat uit een doos met kaarten, een website met
actuele leestaken, een leeswerkmap en een digitale meelezer. Elke week kunnen leerlingen aan de slag met
actuele teksten, filmpjes over het nieuws en opdrachten. De prijs van de licentie heeft betrekking op een licentie
tot 299 leerlingen (250‐299). Prijzen van andere licenties zijn bij de uitgever op te vragen.
Onderdelen:
Werkboek A groep 4

BAO 4

978‐90‐487‐0576‐4

23,00

Handleiding A groep 4

BAO 4

978‐90‐487‐0578‐8

54,50

Antwoordenboek A groep 4

BAO 4

978‐90‐487‐0577‐1

10,00

Lesboek B groep 5

BAO 5

978‐90‐487‐0099‐8

17,75

Werkboek B groep 5

BAO 5

978‐90‐487‐0100‐1

16,75

Toetsboek B groep 5

BAO 5

978‐90‐487‐0216‐9

16,75

Handleiding B groep 5

BAO 5

978‐90‐487‐0102‐5

55,50

Kopieerboek B groep 5

BAO 5

978‐90‐487‐0102‐5

55,50

Antwoordenboek B groep 5

BAO 5

978‐90‐487‐0101‐8

9,00

Doos Leesstudio B groep 5

BAO 5 Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0569‐6

256,25

Leeswerkmap B groep 5

BAO 5

978‐90‐487‐0741‐6

3,50

Lesboek C groep 6

BAO 6

978‐90‐487‐0109‐4

17,75

Werkboek C groep 6

BAO 6

978‐90‐487‐0110‐0

16,75

Toetsboek C groep 6

BAO 6

978‐90‐487‐0217‐6

16,75

Handleiding C groep 6

BAO 6

978‐90‐487‐0112‐4

55,50

Kopieerboek C

BAO 6

978‐90‐487‐0113‐1

55,50

Antwoordenboek C groep 6

BAO 6

978‐90‐487‐0111‐7

9,00

Doos Leesstudio C groep 6

BAO 6 Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0569‐6

256,25

Leeswerkmap C groep 6

BAO 6

978‐90‐487‐0742‐3

3,50

Lesboek D groep 7

BAO 7

978‐90‐487‐0115‐5

17,75

Werkboek D groep 7

BAO 7

978‐90‐487‐0116‐2

16,75

Toetsboek D groep 7

BAO 7

978‐90‐487‐0218‐3

16,75

Handleiding D groep 7

BAO 7

978‐90‐487‐0118‐6

55,50

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

Pagina 25 van 129

Leermiddelen voor hoogbegaafden
Kopieerboek D groep 7

BAO 7

978‐90‐487‐0119‐3

55,50

Antwoordenboek D groep 7

BAO 7

978‐90‐487‐0111‐7

9,00

Doos Leesstudio D groep 7

BAO 7 Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0571‐9

256,25

Leeswerkmap D groep 7

BAO 7

978‐90‐487‐0743‐0

3,50

Lesboek E groep 8

BAO 8

978‐90‐487‐0093‐6

17,75

Werkboek E groep 8

BAO 8

978‐90‐487‐0094‐3

16,75

Toetsboek E groep 8

BAO 8

978‐90‐487‐0219‐0

16,75

Handleiding E groep 8

BAO 8

978‐90‐487‐0096‐7

55,50

Kopieerboek E groep 8

BAO 8

978‐90‐487‐0097‐4

55,50

Antwoordenboek E groep 8

BAO 8

978‐90‐487‐0095‐0

9,00

Doos Leesstudio E groep 8

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0572‐6

256,25

Leeswerkmap E groep 8

BAO 8

978‐90‐487‐0744‐7

3,50

Leesstudio Actueel

BAO 4‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐487‐0572‐6

256,25

Piep (jonge lezers)
Kleurig Geregeld
0481‐377811

http://www.kleurig‐geregeld.nl

Verrijkingsmateriaal voor taal‐ en leesontwikkeling, bedoeld voor slimme kleuters. Het pakket bestaat uit een
map met vier onderdelen:
‐ een set van 15 gelamineerde kopieerbare leesverwerkingskaarten;
‐ een werkserie met 60 lessen voor slimme kleuters op gelamineerde kaarten;
‐ acht kopieerkaarten bij de werkserie;
‐ een handleiding.
Leerlingen kunnen eenmaal per week aan de slag met een lees‐ en leesverwerkingkaart. Dit zijn vijftien korte
verhaaltjes rondom het kuiken Piep, bedoeld voor leerlingen die het lezen beheersen op AVI‐niveau 1 of 2.
Daarnaast kunnen zij eveneens één of meerdere malen per week een opdrachtkaart uit de werkreeks maken.
Dit zijn thematisch geordende opdrachtkaarten, aansluitend bij de thema's van de verhaaltjes. Per thema zijn er
vier opdrachtkaarten van verschillende niveaus. Iedere opdracht is opgezet in vier stappen; per stap wordt een
ondersteunende afbeelding en één of twee instructiezinnen gegeven.
Aanvullend op de materialen is er een handleiding voor de groepsleerkracht beschikbaar, waarin uitleg wordt
gegeven over het herkennen van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en de manier waarop het materiaal
in de groep kan worden ingezet.
Eerder verschenen onder de titel 'Slim kan lezen' bij de Wereldschool.
Onderdelen:
Totale pakket

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

100,70

Plustaak Begrijpend en studerend lezen
Delubas, Educatieve Uitgeverij
0416 ‐ 380482

http://www.delubas.nl

Serie zelfstandig te gebruiken werkboekjes met gevarieerde opdrachten op het gebied van begrijpend lezen,
bedoeld voor de beste 10‐15% van de leerlingen. Elk boek bevat zestien taken. Een taak bestaat uit een leestekst
met een aantal opdrachten.
Onderdelen:
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Werkboekje 5/6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐013‐7

15,00

Antwoordenboekje 5/6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐014‐4

5,50

Werkboekje 6/7

BAO 6‐7 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐015‐1

15,00

Antwoordenboekje 6/7

BAO 6‐7 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐016‐8

5,50

Werkboekje 7/8

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐017‐5

15,00

Antwoordenboekje 7/8

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐018‐2

5,50

Werkboekje 8

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐019‐9

15,00

Antwoordenboekje 8

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐020‐5

5,50

Complete set

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

82,00

Plustaak Taal/lezen: gevarieerde opdrachten
Delubas, Educatieve Uitgeverij
0416 ‐ 380482

http://www.delubas.nl

Serie werkboekjes met verrijkingsstof voor kinderen die wat meer aankunnen. De werkboekjes bevatten
gevarieerde opdrachten die de kinderen zelfstandig kunnen maken en zelf kunnen controleren. Elk boekje bevat
32 taken die ieder ongeveer een half uur in beslag nemen.
Onderdelen:
Werkboekje 3/4

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐033‐5

15,00

Antwoordenboekje 3/4

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐034‐2

5,50

Werkboekje 4/5

BAO 4‐5 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐035‐9

15,00

Antwoordenboekje 4/5

BAO 4‐5 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐036‐6

5,50

Complete set

BAO 3‐5 Hoogbegaafden

41,00

Slimme taal
SLO Stichting Leerplanontwikkeling
053 ‐ 4840840

http://www.slo.nl

Leerstofpakket voor (hoog)begaafde leerlingen in groep 3‐8 voor de vakken Nederlandse taal en lezen. Twee
thema's: Kinderliteratuur, Kranten en tijdschriften. Het pakket bestaat uit: werkboekjes per groep,
handleidingen per groep en een algemene handleiding. Elk werkboekje bevat een aantal leskaarten met een
inleidende tekst, opgaven, een afsluiting en keuzeopdrachten. De basisstof van één werkboekje kan gemiddeld
in 15 uur worden verwerkt.
Te downloaden via http://www.slo.nl/primair/publicaties/slimmetaal.
Onderdelen:
Kranten en tijdschriften werkboekje groep 3

BAO 3 Hoogbegaafden

0,00

Kranten en tijdschriften werkboekje groep 4

BAO 4 Hoogbegaafden

0,00

Kranten en tijdschriften werkboekje groep 5

BAO 5 Hoogbegaafden

0,00

Kranten en tijdschriften werkboekje groep 6

BAO 6 Hoogbegaafden

0,00

Kranten en tijdschriften werkboekje groep 7

BAO 7 Hoogbegaafden

0,00

Kranten en tijdschriften werkboekje groep 8

BAO 8 Hoogbegaafden

0,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

Pagina 27 van 129

Leermiddelen voor hoogbegaafden
Algemene handleiding

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kranten en tijdschriften groep 3

BAO 3 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kranten en tijdschriften groep 4

BAO 4 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kranten en tijdschriften groep 5

BAO 5 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kranten en tijdschriften groep 6

BAO 6 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kranten en tijdschriften groep 7

BAO 7 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kranten en tijdschriften groep 8

BAO 8 Hoogbegaafden

0,00

Kinderliteratuur werkboekje groep 3

BAO 3 Hoogbegaafden

0,00

Kinderliteratuur werkboekje groep 4

BAO 4 Hoogbegaafden

0,00

Kinderliteratuur werkboekje groep 5

BAO 5 Hoogbegaafden

0,00

Kinderliteratuur werkboekje groep 6

BAO 6 Hoogbegaafden

0,00

Kinderliteratuur werkboekje groep 7

BAO 7 Hoogbegaafden

0,00

Kinderliteratuur werkboekje groep 8

BAO 8 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kinderliteratuur groep 3

BAO 3 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kinderliteratuur groep 4

BAO 4 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kinderliteratuur groep 5

BAO 5 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kinderliteratuur groep 6

BAO 6 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kinderliteratuur groep 7

BAO 7 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kinderliteratuur groep 8

BAO 8 Hoogbegaafden

0,00

Speurneus: zelfstandig oefenen met begrijpend lezen
Zwijsen BV, Uitgeverij
013 ‐ 5838800

http://www.zwijsen.nl

Oefenstof en differentiatiestof begrijpend lezen. Speurneus bevat vier sets voor AVI‐niveaus 3 t/m 6. Leerlingen
kunnen zelfstandig met het materiaal werken door zelfsturende oefenboekjes, ondersteunende pictogrammen
en antwoordkaarten. De opdrachten zijn als volgt opgebouwd: oriënteren op tekst en activeren voorkennis,
feitelijke informatie zoeken in tekst, zoeken naar oorzaak‐gevolgrelaties en met speelse opdrachten
terugblikken op tekst. Speurneus is naast elke methode voor begrijpend lezen te gebruiken.
Onderdelen:
Oefenboekje 1

BAO 4‐5 AVI 3‐4
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐4425‐1

9,25

Oefenboekje 2

BAO 4‐5 AVI 4
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐4426‐8

9,25

Oefenboekje 3

BAO 4‐5 AVI 5
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐4427‐5

9,25

Oefenboekje 4

BAO 4‐5 AVI 5‐6
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐4428‐2

9,25

Opbergdoos leeskaarten

BAO 4‐5

978‐90‐276‐4424‐4

240,75

Set antwoordkaarten

BAO 4‐5

978‐90‐276‐8548‐3

51,25
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Toelichting

BAO 4‐5

978‐90‐276‐4429‐9

7,00

Stenvertbloks leesmeesters
ThiemeMeulenhoff Basisonderwijs
088 8002017

http://www.thiememeulenhoff.nl

Leesbloks met oefenstof voor leerlingen die bovengemiddeld scoren op de toetsen voor begrijpend lezen. De
bloks bevatten taken waarmee leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen omdat de opdrachten zijn
zelfinstruerend en zelf corrigerend zijn. De opdrachten hebben een speels en uitdagend karakter.
Onderdelen:
Leesmeesters groep 3

BAO 3 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4402‐5

25,00

Antwoorden/uitwerkingen groep 3

BAO 3 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4403‐2

14,00

Leesmeesters groep 4

BAO 4 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4404‐9

25,00

Antwoorden/uitwerkingen groep 4

BAO 4 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4405‐6

14,00

Leesmeesters groep 5

BAO 5 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4459‐9

29,50

Antwoorden/uitwerkingen groep 5

BAO 5 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4460‐5

16,90

Leesmeesters groep 6

BAO 6 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4448‐3

29,50

Antwoorden/uitwerkingen groep 6

BAO 6 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4449‐0

16,90

Van beginnende geletterdheid tot lezen
Delubas, Educatieve Uitgeverij
0416 ‐ 380482

http://www.delubas.nl

'Van beginnende geletterdheid tot lezen' gaat uit van speelse activiteiten die in te passen zijn in het
onderwijsaanbod aan kleuters. Met het materiaal worden de kinderen in aanraking gebracht met geschreven en
gedrukte taal. Het ideeënboek biedt onder andere: suggesties voor activiteiten in de kring en in de diverse
hoeken; ideeën voor de inrichting van de hoeken; aanwijzingen voor begeleiding van de kinderen. De
kopieermap bieden naast steun voor risicokinderen ook suggesties voor de betere leerlingen. In groep 3 kan het
materiaal gebruikt worden als extra oefenstof voor risico‐kinderen. In het letterboekje en op de letterposter
staan alle letters en lettercombinaties. Bij aanschaf van het hele pakket is de grote letterposter gratis.
Onderdelen:
Ideeënboek voor groep 1, 2 en 3

BAO 1‐3 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐041‐0

65,00

Kopieermap groep 1, 2 en 3

BAO 1‐3 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐042‐7

65,00

Mijn letterboekje antwoordenboek

BAO 2‐3 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐038‐0

5,50

Mijn letterboekje werkboekje

BAO 2‐3 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐037‐3

15,00

Grote letterposter

BAO 1‐3 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐043‐4

15,00

Complete set

BAO 1‐3 Hoogbegaafden
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Villa Alfabet
Maretak, Educatieve Uitgeverij
0592 ‐ 399227

http://www.maretak.nl

Villa Alfabet is een leesproject dat zich richt op de goede lezers in de basisschool. Met de serie kunnen leerlingen
aan de slag met boekpromotie, leesbeleving en samenwerkend leren. Er zijn drie series boeken: Oranje voor
groep 3 en 4; Groen voor groep 5 en 6; Rood voor groep 7 en 8.
Iedere serie bestaat uit een aantal leesboeken (Villa Alfabet) die speciaal voor deze reeks geschreven zijn en een
verwerkingsmap (Villa Verdieping). In ieder boek zijn achterin een aantal vragen opgenomen. In de map Villa
Verdieping staan aanvullende opdrachten gericht op de leesbeleving. In de map zijn ook lessuggesties
opgenomen voor extra verdieping en aandachtpunten bij de Villa‐vragen uit de boeken.
Onderdelen:
Villa Verdieping Oranje basisdeel in ringband BAO 3‐4 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0134‐1

35,00

Serie oranje 1 Kriebels

BAO 3‐4 AVI 4 AVI E4
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0120‐4

10,50

Serie oranje 1 Het kinderhotel van juffrouw
Kur

BAO 3‐4 AVI 5 AVI E4
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0117‐4

10,50

Serie oranje 1 We noemen hem Sjeng!

BAO 3‐4 AVI 5 AVI E4
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0122‐8

10,50

Serie oranje 1 Daffie durft (wel héél erg veel) BAO 3‐4 AVI 5 AVI M4
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0119‐8

10,50

Serie oranje 1 Sneeuwvlok is een geheim

BAO 3‐4 AVI 7 AVI M6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0118‐1

10,50

Serie oranje 1 Prinsesje Zonnekind

BAO 3‐4 AVI 7 AVI E5
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0121‐1

10,50

Villa Alfabet complete serie Oranje 1

BAO 3‐4 AVI 4‐7 AVI E4‐M6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0123‐5

58,00

Villa Verdieping Oranje aanvulling 1 bij serie
1

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0135‐8

25,00

Serie oranje 2 Kip in de wolken

BAO 3‐4 AVI 6 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0142‐6

10,50

Serie oranje 2 Waar ben je, Rozel A?

BAO 3‐4 AVI 6 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0143‐3

10,50

Serie oranje 2 Haak en Co

BAO 3‐4 AVI 8 AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0140‐2

10,50

Serie oranje 2 De koningin komt!

BAO 3‐4 AVI 8 AVI E5
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0144‐0

10,50

Serie oranje 2 Superdief

BAO 3‐4 AVI 8 AVI E5
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0159‐4

9,00

Serie oranje 2 Beschermengel

BAO 3‐4 AVI 9 AVI M6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0141‐9

10,50

Villa Alfabet complete serie Oranje 2

BAO 3‐4 AVI 6‐9 AVI M5‐E6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0161‐7

58,00
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Villa Verdieping Oranje aanvulling 2 bij serie
2

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0160‐0

25,00

Serie oranje 3 Kom op, bolle!

BAO 3‐4 AVI 4 AVI E4
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0199‐0

10,50

Serie oranje 3 Stille pijn

BAO 3‐4 AVI 4 AVI M4
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0200‐3

10,50

Serie oranje 3 De toverlantaarn van
Juffrouw Kummel

BAO 3‐4 AVI 6 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0201‐0

10,50

Serie oranje 3 De maan is te laat

BAO 3‐4 AVI 6 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0202‐7

10,50

Villa Alfabet complete serie Oranje 3

BAO 3‐4 AVI 4‐6 AVI M4‐M5 978‐90‐437‐0203‐4
Hoogbegaafden

39,00

Villa Verdieping Oranje aanvulling 3 bij serie
3 in ringband

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0205‐8

35,00

Serie oranje 4 De vliegende spin

BAO 3‐4 AVI 7 AVI M6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0206‐5

10,50

Serie oranje 4 Solo: David Dommel

BAO 3‐4 AVI 8 AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0209‐6

10,50

Serie oranje 4 Kieperten en de toverwolk

BAO 3‐4 AVI 9 AVI M7
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0210‐2

10,50

Serie oranje 4 Apekool en riddereer

BAO 3‐4 AVI 9 AVI E7
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0208‐9

10,50

Villa Alfabet complete serie Oranje 4

BAO 3‐4 AVI 7‐9 AVI M6‐E7
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0207‐2

39,00

Villa Verdieping Oranje aanvulling 4 bij serie
4

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0204‐1

25,00

Serie oranje 5 Het geheim van Adaada

BAO 3‐4 AVI 5 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0246‐1

10,50

Serie oranje 5 De Stadse Kat

BAO 3‐4 AVI 6 AVI E5
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0245‐4

10,50

Serie oranje 5 Vals of niet?

BAO 3‐4 AVI 7 AVI M6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0244‐7

10,50

Serie oranje 5 Monster en Potlood

BAO 3‐4 AVI 8 AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0243‐0

10,50

Villa Alfabet complete serie Oranje 5

BAO 3‐4 AVI 5‐8 AVI M5‐E6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0248‐5

39,00

Villa Verdieping Oranje aanvulling 5 bij serie
5

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0209‐6

10,50

Serie oranje 6 Gevlogen

BAO 3‐4 AVI 7 AVI M6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0276‐8

10,50

Serie oranje 6 De nieuwe

BAO 3‐4 AVI 8 AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0277‐5

10,50
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Serie oranje 6 Zeven

BAO 3‐4 AVI 4 AVI E4
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0278‐2

10,50

Serie oranje 6 Het toverspiegeltje

BAO 3‐4 AVI 6 AVI E5
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0279‐9

10,50

Villa Alfabet complete serie Oranje 6

BAO 3‐4 AVI 4‐8 AVI E4‐E6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0281‐2

39,00

Villa Verdieping Oranje aanvulling 6 bij serie
6 in ringband

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0280‐5

35,00

Serie oranje 7 Bokskampioen voor altijd!

BAO 3‐4 AVI 8 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0311‐6

10,50

Serie oranje 7 De dag dat Kasper Klap
verdween

BAO 3‐4 AVI 8 AVI E5
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0312‐3

10,50

Serie oranje 7 Juffrouw Kummel en de
kikkerprins

BAO 3‐4 AVI 6 AVI M5
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0313‐0

10,50

Serie oranje 7 De blauwe Marie

BAO 3‐4 AVI 6 AVI E4
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0314‐7

10,50

Villa Alfabet complete serie oranje 7

BAO 3‐4 AVI 5‐8 AVI E4‐E5
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0315‐4

39,00

Villa Verdieping Oranje aanvulling 7 bij serie
7 in ringband

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0322‐2

25,00

Villa Verdieping Groen basisdeel in ringband BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0136‐5

35,00

Serie groen 1 Zullen we ruilen?

BAO 5‐6 AVI 7 AVI M6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0162‐4

11,00

Serie groen 1 Zwarte lente

BAO 5‐6 AVI 8 AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0171‐6

11,00

Serie groen 1 Zeemeerminnen en
veenfeeksen

BAO 5‐6 AVI 9 AVI M7
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0169‐3

11,00

Serie groen 1 De labradors

BAO 5‐6 AVI 9 AVI M7
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0170‐9

11,00

Villa Alfabet complete serie Groen 1

BAO 5‐6 AVI 7‐9 AVI M6‐M7 978‐90‐437‐0172‐3
Hoogbegaafden

41,00

Villa Verdieping Groen aanvulling 1 bij serie
1

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0178‐5

25,00

Serie groen 2 Luister dan!

BAO 5‐6 AVI 8 AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0211‐9

11,00

Serie groen 2 De schat van Ratep

BAO 5‐6 AVI 8 AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0213‐3

11,00

Serie groen 2 De groene vijand

BAO 5‐6 AVI 9 AVI M7
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0212‐6

11,00

Serie groen 2 De Milde Maerten

BAO 5‐6 AVI 9 AVI M7
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0213‐3

11,00
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Villa Alfabet complete serie Groen 2

BAO 5‐6 AVI 8‐9 AVI E6‐M7
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0215‐7

41,00

Villa Verdieping Groen aanvulling 2 bij serie
2

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0234‐8

25,00

Serie groen 3 Een vlieger achterna

BAO 5‐6 AVI 7 AVI E5
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0253‐9

11,00

Serie groen 3 Maankind

BAO 5‐6 AVI 8 AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0250‐8

11,00

Serie groen 3 Zwevend bezoek

BAO 5‐6 AVI 8 AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0251‐5

11,00

Serie groen 3 Vuil spel

BAO 5‐6 AVI 8 AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0252‐2

11,00

Villa Alfabet complete serie Groen 3

BAO 5‐6 AVI 7‐8 AVI E5‐E6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0254‐6

41,00

Villa Verdieping Groen aanvulling 3 bij serie
3 in ringband

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0255‐3

35,00

Serie groen 4 Opgehoepeld

BAO 5‐6 AVI 7 AVI M6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0289‐8

11,00

Serie groen 4 Krijg de hieperdepiep

BAO 5‐6 AVI 8 AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0290‐4

11,00

Serie groen 4 Goed fout

BAO 5‐6 AVI 7 AVI M6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0291‐1

11,00

Serie groen 4 Vorige week woensdag

BAO 5‐6 AVI 9 AVI M7
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0292‐8

11,00

Villa Alfabet complete serie groen 4

BAO 5‐6 AVI 7‐9 AVI M6‐M7 978‐90‐437‐0293‐5
Hoogbegaafden

41,00

Villa Verdieping Groen aanvulling 4 bij serie
4 losbladig

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0299‐7

25,00

Serie groen 5 Tujuh!

BAO 5‐6 AVI 7 AVI M6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0330‐7

11,00

Serie groen 5 Aangeboden: 1 schoothond

BAO 5‐6 AVI 6 AVI M6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0331‐4

11,00

Serie groen 5 Kamer 9

BAO 5‐6 AVI 6 AVI M6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0332‐1

11,00

Serie groen 5 Vleknek

BAO 5‐6 AVI 7 AVI M6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0333‐8

11,00

Villa Alfabet complete serie groen 5

BAO 5‐6 AVI 6‐7 AVI M6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0334‐5

41,00

Villa Verdieping Groen aanvulling 5 bij serie
5 losbladig

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0364‐2

22,50

Villa Verdieping Rood basisdeel in ringband

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0137‐2

35,00
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Serie rood 1 Nooit meer bang

BAO 7‐8 AVI 7 AVI E5
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0174‐7

11,50

Serie rood 1 Gloeiende geheimen

BAO 7‐8 AVI 8 AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0163‐1

11,50

Serie rood 1 Praat niet over verre zeeën

BAO 7‐8 AVI 8 AVI M7
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0173‐0

11,50

Serie rood 1 Rake klappen

BAO 7‐8 AVI 8 AVI E5
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0176‐1

11,50

Villa Alfabet complete serie Rood 1

BAO 7‐8 AVI 7‐8 AVI E5‐M7
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0177‐8

42,00

Villa Verdieping Rood aanvulling 1 bij serie 1 BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0179‐2

25,00

Serie rood 2 De menseneter

BAO 7‐8 AVI 7 AVI M6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0217‐1

11,50

Serie rood 2 De man met de hamer

BAO 7‐8 AVI 8 AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0216‐4

11,50

Serie rood 2 Laaiend

BAO 7‐8 AVI 8 AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0217‐1

11,50

Serie rood 2 Angst op de muur

BAO 7‐8 AVI 9 AVI M7
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0219‐5

11,50

Villa Alfabet complete serie Rood 2

BAO 7‐8 AVI 7‐9 AVI M6‐M7 978‐90‐437‐0220‐1
Hoogbegaafden

42,00

Villa Verdieping Rood aanvulling 2 bij serie 2 BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0235‐5

25,00

Serie rood 3 Familiegeheim

BAO 7‐8 AVI 7 AVI E5
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0259‐1

11,50

Serie rood 3 Dwars door Sumatra

BAO 7‐8 AVI 8 AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0256‐0

11,50

Serie rood 3 Het tulpencomplot

BAO 7‐8 AVI 9 AVI M7
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0256‐0

11,50

Serie rood 3 Vrienden 4ever

BAO 7‐8 AVI 9 AVI M6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0257‐7

11,50

Villa Alfabet complete serie Rood 3

BAO 7‐8 AVI 7‐9 AVI E5‐M7
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0260‐7

42,00

Villa Verdieping Rood aanvulling 3 bij serie
3 in ringband

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0261‐4

35,00

Serie rood 4 Het verboden bos

BAO 7‐8 AVI 8 AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0294‐2

11,50

Serie rood 4 Een leven voor een leven

BAO 7‐8 AVI 9 AVI M7
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0295‐9

11,50

Serie rood 4 De gouden halsband

BAO 7‐8 AVI 9 AVI M7
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0296‐6

11,50

Serie rood 4 Stop je hoofd nooit in een
spinnenweb

BAO 7‐8 AVI 8 AVI E6
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0297‐3

11,50
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Villa Alfabet complete serie Rood 4

BAO 7‐8 AVI 8‐9 AVI E6‐M7
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0298‐0

42,00

Villa Verdieping Rood aanvulling 4 bij serie
4 losbladig

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0300‐0

25,00

Serie rood 5 Stoerewatjeskamp

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0365‐9

11,50

Serie rood 5 Het geheim van Stille Zalm

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0366‐6

11,50

Serie rood 5 Onzichtbaar

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0367‐3

11,50

Serie rood 5 Wie ben ik?

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0368‐0

11,50

Villa Alfabet complete serie Rood 5

BAO 7‐8 AVI 7‐9 AVI E5‐M7
Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0369‐7

42,00

Villa Verdieping Rood aanvulling 5 bij serie
5 losbladig

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐437‐0370‐3

22,50
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meerdere vakgebieden
Compact & Rijk: uitdagers voor jonge kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong
Bazalt
0118 ‐ 480880

http://www.bazalt.nl

Bronnenboek met 45 kant en klare activiteiten voor jonge leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. De
activiteiten doen een beroep op onder andere taalvaardigheid, nieuwsgierigheid, logisch denken,
concentratievermogen en belangstelling voor cijfers en letters. In het boek wordt ook aandacht besteed aan het
herkennen van een ontwikkelingsvoorsprong en de rol van de leerkracht hierbij.
Onderdelen:
Compact & Rijk

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

978‐90‐74233‐85‐9

45,00

Heel handige hulpmiddelen
Pravoo
0180 ‐ 662099

http://www.pravoo.com

Serie boekjes voor het basisonderwijs over uiteenlopende onderwerpen, ontstaan vanuit de schoolbegeleiding.
Onderdelen:

Deel 1 Leergang gedrag: de bakjesaanpak

BAO 1‐8

17,00

Deel 2 Tussendoelen geletterdheid

BAO 1‐3

15,00

Deel 3 VLAM : vlot adaptief maken

BAO 1‐8

15,00

Deel 4 Het laatste nieuws over dyslexie

BAO 1‐8

15,00

Deel 6 Blaas het zelfstandig spelen en
werken nieuw leven in

BAO 1‐8

15,00

Deel 7 Leren lezen in groep 2

BAO 1‐2

15,00

Deel 8 Een studiedag over de visie op
opvoeding en onderwijs

BAO 1‐8

15,00

Deel 9 Veiligheid op school

BAO 1‐8

1500,00

Deel 10 Waarden en normen

BAO 1‐8

15,00

Deel 11 Dyslexieprotocol basisonderwijs
naar voortgezet onderwijs

BAO 6‐8 VO 1‐2

15,00

Deel 12 Inspectie, Pravoo en het zgn.
zittenblijven in groep 1 en 2

BAO 1‐3

15,00

Deel 13 Wat is de Pravoo‐methode voor
dyslexie

BAO 1‐8

15,00

Deel 15 Een kant en klaar lijnenboek voor
groep 1, 2 en 3 me teen geheugenstick

BAO 1‐3

55,00

Deel 14 Cito‐leestempo; haken en ogen

BAO 1‐8

15,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Deel 16 Het moet anders met de
hoogbegaafden

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

15,00

Deel 17 Inspectie, ministerie, Cito en Pravoo
over Cito‐leestempo

BAO 1‐8

15,00

Deel 18 Taalstimulering bij kleuters, hoe doe
je dag?

BAO 1‐2

18,00

Deel 19 Cito spelling; wat is daar mis mee?

BAO 1‐8

18,00

Deel 20 Nieuwe AVI‐toetsen en DMT; wat is
er mis mee?

BAO 1‐8

19,50

Deel 21 Leesbegripsvragen bij de nieuwe
AVI‐kaarten

BAO 1‐8

37,50

Kant en klaar plus
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Vakoverstijgend materiaal voor (hoog)begaafden in groep 5 t/m 8 van de basisschool. Per thema komen
minstens 20 pagina's wereldoriënterende activiteiten aan bod, zoals: codetaal, puzzels, breinbrekers en
opzoektaken. De opdrachten zijn bedoeld voor zelfstandig werk, duo‐ of groepswerk en samenwerkend leren.
Daarnaast bevat elk thema minstens 10 paginas reguliere verrijkingsleerstof, met voor elk leerjaar veel
wiskunde‐ en taalopdrachten. Wereldoriëntatie en vreemde talen (waaronder Frans in groep 8) komen ook aan
bod. Het is bedoeld voor differentiatie binnen de klas. De nadruk ligt hierbij op het zelfstandig werken. Het kan
geïntegreerd worden binnen een weektaak of hoekenwerk. Hierin komen ondermeer wiskundige, taalkundige
en natuurkundige verschijnselen en spitsvondigheden aan bod. Enkele delen zijn ook te gebruiken in het eerste
jaar van het voortgezet onderwijs.
Het pakket bestaat uit mappen met kopieerbladen, handleidingen en correctiemodellen.
Onderdelen:
Dolle dino's & Naamloze namen groep 5/6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

79,50

Fantastische farao's & Boeiende bruggen
groep 5/6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

79,50

Curieuze cirkels & vreemde verschillen
groep 7/8

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

79,50

Prachtige patronen & Toffe tijdreis groep

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

79,50

De Pi‐code groep 8/1e klas VO

BAO 8 VMBO‐BKGT 1‐2 H V
1 Hoogbegaafden

79,50

Robots groep 8/1e klas VO

BAO 8 VMBO‐BKGT 1‐2 H V
1 Hoogbegaafden

79,50

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Klein maar fijn
MHR Architecten in leren
0182 ‐ 556556

http://www.mhr.nl

Thematische verrijkingsactiviteiten voor jonge kinderen (3‐6 jaar) met een ontwikkelingsvoorsprong, langs vier
hoofdlijnen: Letterstad (accent op taal en lezen), Cijferrijk (accent op rekenen en wiskunde), Doeland (accent op
kijken, doen en bewegen) en Lijsterbos (accent op natuur en muziek). Het hoofdaccent ligt op intuïtief leren
lezen, ondersteund door een open leeslijn met diverse hulpmiddelen zoals de letterbladen en de letter‐
puzzelbladen voor 'Mijn eigen leesboek'. Deze hulpmiddelen zijn opgenomen in de algemene handleiding. Er zijn
vier thema's uitgewerkt: 'Vogels', 'Dino's','Onder water' en 'Winter'. Elk thema bestaat uit: een plaat, een
bijbehorend voorleesverhaal (ook via de computer te beluisteren), werkmateriaal voor de kinderen met een
beknopte toelichting voor de leerkracht of leidster, een cd met een zelf leren lezen lijn met ondersteuning van
het thema in woord en beeld, extra opdrachten voor zowel op school als thuis. Bij de verwerkingsopdrachten
wordt rekening gehouden met verschillende belangstellingen (talenten) van kinderen. Het materiaal is zo
opgezet dat kinderen er met steun van de computer redelijk zelfstandig mee kunnen werken.
Onderdelen:
Algemene handleiding

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

89,00

Deel 1 Vogels

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

79,00

Deel 2 Dino's

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

79,00

Deel 3 Onder water

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

79,00

Deel 4 Winter

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

79,00

Letterpuzzelbladen

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

49,00

Kracht in jezelf, De
Eduforce, Cedin
088‐0200300

http://www.eduforce.nl

Hulpprogramma voor onderpresterende leerlingen in het basisonderwijs. Het biedt een handreiking voor
leerkrachten en begeleiders om in samenwerking met de onderpresterende (hoog)begaafde leerling om te gaan
met dit fenomeen.
Leerling en docent gaan in een één‐op‐één setting aan de slag met concrete opdrachten en thema's. De
oplossing van het onderpresteren en het ontwikkelen van leren leren wordt vooral gezocht in 'de kracht in jezelf'.
Onderdelen:
De kracht in jezelf

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Laat eens zien!
Cédicu
073 ‐ 6247247

http://www.cedicu.nl

Een serie multimediale lespakketten voor het basisonderwijs, die onderwerpen behandelt uit diverse
vakgebieden. De pakketten worden online aangeboden en sluiten aan bij bestaande lesmethoden. Bij de
lespakketten staan videobeelden, animaties en interactieve opdrachten centraal. Presentatoren laten door
middel van een verhaallijn de leerlingen kennis maken met de onderwerpen en begeleiden hen door het
lespakket.
De pakketten zijn als volgt opgebouwd: een gedeelte waarin het begrip wordt uitgelegd; een gedeelte waarin
meer rondom het begrip wordt verteld en een gedeelte dat dieper op de stof ingaat.
Er zijn pakketten voor drie niveaus: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Aangegeven wordt bij welke
kerndoelen de lespakketten aansluiten. Enkele voorbeelden onderbouw: Boodschappen doen (Wil jij weten wat
je allemaal kunt kopen in verschillende winkels?); Op tijd (Welke dag komt er na maandag, welke dag was het
gisteren en wat is de herfst?). Middenbouw: Het menselijk lichaam (Wat hebben we allemaal nodig om ons
lichaam optimaal laten functioneren?); Op reis door het heelal (Wat is het verschil tussen sterren en planeten en
waar houdt het heelal eigenlijk op?). Bovenbouw: Kracht (Een les over spierkracht en natuurkrachten, over
hefbomen, katrollen en tandwielen); Kunststof (Hoe worden verschillende soorten kunststof gemaakt en hoe
kunnen ze gerecycled worden?).
Het onderdeel 'methodebibliotheek' geeft aan waar fragmenten uit lespakketten in de verschillende methodes
ingezet kunnen worden. Ieder jaar komen er vijf nieuwe pakketten bij.
Onderdelen:
Account per leerling per jaar

BAO 1‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

2,50

Language Factory, The
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Methode voor adaptief vroeg vreemdetalenonderwijs in de talen Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. De
aanpak is methodisch en methodevervangend en kan worden ingezet in alle groepen van het basisonderwijs,
maar met name voor de groepen 1 t/m 6.
Met behulp van songs en raps leren leerlingen de taal begrijpen door oefening, herhaling en bewegingen. Ook
ontwikkelen zij 'als vanzelf' de juiste uitspraak. Op de werkbladen (in het handboek en op cd‐rom) komen vanaf
groep 4 ook lezen en schrijven aan bod.
Het complete pakket English‐English 6 pack bestaat uit 6 onderdelen:
‐ een handboek;
‐ vier audio cd's;
‐ een cd‐rom met tien werkbladen per onderwerp, o.a. woorden leren en zinnen oefenen uit de songs (er zijn ca.
30 onderwerpen).
Digibordsoftware is los bij te bestellen. De digibordsoftware bevat alle videofilms met de bewegingen bij de
songs en voor elk van de 30 onderwerpen oefenmogelijkheden. Hiermee kunnen alle woorden en zinnen op een
digitale manier geoefend worden.
Het geheel is ook bestelbaar in vier losse modules (excl. de digibordsoftware).
De 5 packs voor Deutsch‐Deutsch, Francais‐Francais en Espagnol‐Espagnol bestaan uit drie audio‐cd's, een
handboek en een cd‐rom met werkbladen. Daarnaast is er voor Frans en Spaans ook digibord software
verkrijgbaar.
Voor Italiano‐Italiano is er een 2 pack beschikbaar die bestaat uit een audio‐cd en een cd‐rom met werkbladen.
Onderdelen:
Deutsch‐Deutsch 5 pack

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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English‐English 6 pack

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

119,00

English‐English book + 4 audio‐cd's

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

74,50

English‐English digibord software (1
brinlicentie)

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

89,50

English‐English Module 1 (1x audio‐cd + 1x
cd‐rom teacher resources)

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

29,50

English‐English Module 2 (1x audio‐cd + 1x
cd‐rom teacher resources)

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

29,50

English‐English Module 3 (1x audio‐cd + 1x
cd‐rom teacher resources)

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

29,50

English‐English Module 4 (1x audio‐cd + 1x
cd‐rom teacher resources)

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

29,50

English‐English teacher cd‐rom ‐ module 1
t/m 4

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

34,50

English‐English teacher cd‐rom ‐ module 1
t/m 4

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

34,50

Francais‐Francais 5 pack

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

119,00

Francais‐Francais book + 4 audio‐cd's

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

89,50

Francais‐Francais digibord software (1
brinlicentie)

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

94,50

Italiano‐Italiano 2 pack

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

67,50

Español‐Español 5 pack

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

119,00

Español‐Español book + 3 audio

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

89,50

Español‐Español digibord software (1
brinlicentie)

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

94,50

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Levelwerk
Eduforce, Cedin
088‐0200300

http://www.eduforce.nl

Leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs.
De leerlijn biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen.
Daarnaast biedt het de mogelijkheid om met zelfgekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Doel van deze
werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van de leerling en het oefenen van metacognitieve, maar ook
sociaal‐emotionele en creatieve vaardigheden.
De leerlijn staat los van andere methodes. De leerling werkt feitelijk op twee sporen, een gecompacte basislijn
en een aanvullende verrijkingslijn Levelwerk.
Levelwerk bestaat uit zeven levels, voor de verschillende jaargroepen, te gebruiken vanaf groep 3.). Elk level
bestaat uit bestaande materialen van diverse uitgevers en leveranciers, met daarbij een opdrachtenmap voor de
leerling en een handleiding voor de leerkracht. Opgenomen materialen zijn onder andere: Taalmeesters,
Plustaak taal/lezen, Villa alfabet, Regentijger, Rekenmeesters, Topklassers Wiskunde, Superdenkwerk, Nikitin,
Werkgids, Rivercrossing en Logische breinbrekers. In elk level zitten vijf blokken, in totaal zijn er vijfendertig
blokken. In elk blok zitten drie cellen: een cel 'taal/lezen', een cel 'rekenen' en een cel 'allerlei'.
Levelwerk is bedoeld voor leerlingen uit leerlijn 4 en leerlijn 5.
De leerlijn is ontwikkeld in samenwerking met Bekius.
Onderdelen:
4500,00

Totaal pakket

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

Levelwerk box 1

BAO 3 Hoogbegaafden

719,00

Levelwerk box 2

BAO 4 Hoogbegaafden

713,00

Levelwerk box 3

BAO 5 Hoogbegaafden

624,00

Levelwerk box 4

BAO 6 Hoogbegaafden

622,00

Levelwerk box 5

BAO 7 Hoogbegaafden

631,00

Levelwerk box 6

BAO 8 Hoogbegaafden

635,00

Levelwerk box 7

BAO 8 Hoogbegaafden

556,00

Logische breinbrekers
Kinheim Uitgeverij
0183 ‐ 302537

http://www.kinheim.com

Serie taalonafhankelijke puzzels bedoeld voor leerlingen die een extra uitdaging nodig hebben. Doel is dat
leerlingen met deze puzzels leren logisch nadenken, problemen oplossen en doorzetten. De leerlingen worden
geprikkeld om de oplossing(en) te vinden met behulp van verschillende denkstructuren. Elk boek bevat een
inleiding, uitleg, voorbeelden en 40 puzzels. In de puzzels wordt onder meer gewerkt met tetris‐ en
dominostenen, pentafiguren (vijfhokkige stenen) en zeeslagstukken. De delen lopen op in moeilijkheidsgraad.
De puzzels kunnen individueel, in groepen of klassikaal gemaakt worden.
Onderdelen:
Logische breinbrekers 1 small

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐219‐6

22,95

Logische breinbrekers 2 medium

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐187‐8

22,95

Logische breinbrekers 3 large

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐188‐5

22,95

Logische breinbrekers 4 XXL

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐189‐2

22,95

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Ontwikkelingsmaterialen Plus
MHR Architecten in leren
0182 ‐ 556556

http://www.mhr.nl

Praktisch materiaal voor begaafde en intelligente leerlingen in de basisschool.
Het leerlingmateriaal bestaat uit een selectie van vijftig veelzijdig in te zetten ontwikkelingsmaterialen met
aanvullende verrijkingsmogelijkheden. Leerlingen kunnen deze hoofdzakelijk zelfstandig verwerken. Het
materiaal bestaat uit een pakket met werk‐ en opdrachtbladen bij de genoemde materialen. De
docentenhandleiding geeft aan waarom en hoe met het materiaal gewerkt zou kunnen worden.
Onderdelen:
Ontwikkelingsmaterialen Plus
Leerlingmateriaal

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

20,00

Ontwikkelingsmaterialen Plus Handleiding

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

6,00

Piramide‐methode, onderdeel Pientere kinderen
Cito
026 ‐ 3521111

http://www.cito.nl

De uitgave 'Pientere kinderen' hoort bij de methode Piramide voor voor‐ en vroegschoolse eductie en biedt de
mogelijkheid om nog meer te differentiëren voor begaafde kinderen. De uitgave is gericht op leerlingen die
boven de middelmaat uitsteken en bevat verwerkingsactiviteiten die gericht zijn op allen ontwikkelingsgebieden,
vooral op de cognitieve ontwikkeling (o.a. denk‐ en rekenontwikkeling, oriëntatie op ruimte en tijd en
wereldoriëntatie). De map bevat een handleiding, thematische activiteitenkaternen (Ruimte, Kleur en vorm,
Herfst, Huis, Tellen, Kleding, Lente, Grootte, Verkeer, Water) en kopieerbare bijlagen zoals werkbladen,
praatplaten, lottokaartjes en bouwtekeningen.
Onderdelen:
Pientere kinderen peuters

P Hoogbegaafden

86,39

Pientere kinderen groep 1

BAO 1 Hoogbegaafden

86,39

Pientere kinderen groep 2

BAO 2 Hoogbegaafden

86,39

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Pittige Plus Torens
Creative Kids Concepts
0113‐257000

http://www.creativekidsconcepts.com

Projectmatige verrijkingsstof voor meer‐ en hoogbegaafde leerlingen op de basisschool. Het materiaal is
bedoeld voor verbreding en verdieping voor de slimste 10 à 15% van de leerlingen, de pluskinderen met een IQ
van circa 115 of hoger. Doel is het stimuleren van de individuele creativiteit, motivatie, doorzettingsvermogen
en de performale activiteit van pluskinderen, ieder op hun eigen niveau.
Het materiaal bestaat uit een opbergmeubel in de vorm van torens, gevuld met 75 multidisciplinaire 'Pittige
Peper Projecten', een verrijkingsmap per leerling, leerkrachtmappen en een website.
Er zijn Groene, Gele en Rode Peperprojecten, die verschillend zijn van opzet en niveau. De Groene Pepers zijn
gesloten opdrachten en kennen een bottom‐up opbouw. De Rode Pepers zijn open opdrachten, die top‐down
leren en divergent denken vereisen. De Gele Pepers hebben een half‐open karakter en zitten qua
moeilijkheidsgraad tussen de Groene en Rode Pepers. Ook binnen de verschillende soorten projecten zijn er
meerdere niveaus, aangegeven met aantallen pepers.
De projecten variëren in onderwerp. Aan de orde komen ondermeer taal, rekenen, techniek, aardrijkskunde,
geschiedenis, erfgoed, planologie, geometrie, architectuur, kunstzinnige vormgeving en media‐educatie. De
projecten kunnen incidenteel of structureel ingezet worden. Ze worden door de leerlingen zelfstandig in kleine
groepjes uitgevoerd.
De website biedt een leerkrachtenportal, een leerlingenportal, achtergrondinformatie en downloads.
Onderdelen:
Pittige Plus Torens

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

5938,10

Plustaak Complete set
Delubas, Educatieve Uitgeverij
0416 ‐ 380482

http://www.delubas.nl

Serie leerlingen‐ of werkboekjes met verrijkingsstof voor kinderen die wat meer aankunnen. De boekjes
bevatten gevarieerde oefenstof die de kinderen zelfstandig kunnen maken en zelf kunnen controleren. De
complete set bestaat uit Rekenen, Taal, Begrijpend en studerend lezen, Taal/Lezen, Wereldoriëntatie.
Onderdelen:
Complete set

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Presenteren is leren
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Thematische werkkaarten voor de zaakvakken, bedoeld voor groep 6 t/m 8 van het basisonderwijs. De
werkkaarten bevatten instructie waarmee de leerling stap voor stap zelfstandig, alleen of samen, informatie
over een onderwerp kan verwerven en kan verwerken tot een presentatie. De werkkaarten (stappenkaarten)
hebben als doel de leerling op deze manier zich leerinhouden, samenhang of kerndoelen uit methoden, eigen te
laten maken en dit te presenteren. Deze internet‐ of Powerpointpresentaties kunnen vervolgens door de andere
leerlingen bekeken worden. De kaarten zijn er in drie niveaus, zodat ook zwakkere leerlingen zelfstandig met de
kaarten kunnen werken.
Naast de stappenkaarten bevat elke set een handleidingkaart voor de docent, een kopieerbare instructiekaart
met de belangrijkste Powerpoint‐stappen en een overzichtskaart waarop per leerling kan worden bijgehouden
welke kaarten zijn gemaakt.
Deel 1 bevat 30 stappenkaarten, verdeeld over vijf leergebieden; deel 2 telt 28 kaarten en zeven thema's; deel 3
behandelt thema's rond wereldoriëntatie; in deel 4 komt de geschiedeniscanon aan de orde. De
kennismakingsset bevat van elk deel 3 kaarten.
Onderdelen:
Deel 1

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

49,50

Deel 2

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

49,50

Deel 3

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

49,50

Deel 4

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

49,50

Deel 1 t/m 4

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

179,50

Kennismakingsset

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

12,50

Houten kist A4+

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

15,50

Quiz it!
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Quizdoosjes met breinkrakers voor leerlingen in groep 6 t/m 8 van het basisonderwijs. Elk quizdoosje bestaat uit
vijftig kaartjes met denk‐ en geheugenquizvragen. Aan de ene kant staat het raadsel of de vraag, aan de andere
kant de oplossing(en).
De quizen kunnen worden ingezet als leerzaam tussendoortje of om een les mee te beginnen of te eindigen. Er is
zowel klassikaal, zelfstandig of in tweetallen mee te werken.
Onderdelen:
Hersengymnastiek XL + box

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

8,95

Denksport XL + box

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

8,95

IQ training + box

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

8,95

Geheugentraining XL + box

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

8,95

Quiz it! special serie 4 stuks + 4 boxes

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

20,00

Quiz it! special serie 4 stuks

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

27,80

Optische illusies XL + box

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

8,95

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Logisch denken XL + box

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

8,95

Slimmeriken
Zie Zo Educatief
073 ‐ 5218374

http://www.zze.nl

Een ideeënmap voor leerlingen die een uitdaging zoeken, zelfstandig kunnen werken, vooruit willen en die
probleemoplossend handelend bezig willen zijn. De map is ontwikkeld voor kinderen die om meer verdieping
vragen om zich te kunnen ontwikkelen en uitdagingen in het leerproces behoeven waarbij een beroep wordt
gedaan op het creatieve probleemoplossende vermogen. De mappen bestaan naast een handleiding uit:
materiaalkaarten en werkbladen met opdrachten voor: vouwen, natekenen, bouwen, stippen lezen, mozaïek en
afbeeldingen lezen. De ontwikkelingsdoelen zijn uitgewerkt op drie niveaus: experimenteren, diepgang en
verrijking. De mappen bevatten tevens een registratiemethode. Het materiaal sluit aan op 'Zo leren kleuters' en
andere leerlingvolgsystemen bedoeld voor het jonge kind.
Onderdelen:
Map 1 Zo goed zo verder

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

33,00

Map 2 Ontdek zo verder

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

42,00

Stappenmethode
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Lesmateriaal voor het aanleren van schaken aan basisschoolleerlingen. Naast aandacht voor de spelregels is er
daarnaast aandacht voor basisvaardigheden om het spel te speloen.
Het schaken wordt in zes stappen aangeleerd, waarbij per stap de lat iets hoger wordt gelegd. Stap 1 begint met
de spelregels en basisvaardigheden die nodig zijn om het spel te kunnen spelen. Stap 2 maakt een start met
tactiek en positiespel. Stap 3 borduurt voort op de vorige stap met de toevoeging 'vooruitdenken'. Daarna gaat
de moeilijkheidsgraad in stap 4 omhoog, de tactiek in deze stap richt zich vooral op de voorbereidende zet. Ook
beginnen positionele aspecten een bescheiden rol te spelen. Deze aspecten worden in stap 5 verder
uitgebouwd, tactiek krijgt hierin minder aandacht. Tot slot ligt de moeilijkheidsgraad in stap 6 weer iets hoger.
Strategie is hier erg belangrijk. Elke stap kan worden afgesloten met een examen en een diploma.
Voor iedere stap is een werkboek en een handleiding beschikbaar. In de werkboeken staan opgaven en
samenvattingen van de lessen, die als geheugensteunen dienen. In de handleiding zijn de lesstof en Plus‐
werkboeken opgenomen. Deze Plus‐werkboeken bevatten de onderwerpen die in de werkboeken weinig
aandacht hebben gekregen en die kunnen worden ingezet voor verdieping.
Voor de leerlingen zijn er ook nog extra werkboeken, die extra oefening en herhaling bevatten. Bij stap 1 en 2
hoort software, de chess tutor, waarmee extra geoefend en gespeeld kan worden. Ook kan de leerling hiermee
zelfstandig schaken.
Voor de jongste leerlingen vanaf groep 3 zijn er speciale werkboekjes, de Opstapjes.
Onderdelen:
Werkboek Opstapje 1

BAO 3‐5 Hoogbegaafden

4,75

Werkboek Opstapje 2

BAO 3‐5 Hoogbegaafden

4,75

Werkboek Stap 1

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

4,75

Werkboek Stap 1 extra

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

4,75

Werkboek Stap 1 plus

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

4,75

Chess tutor Stap 1

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

19,95

Handleiding Stap 1

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

10,95

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Werkboek Stap 2

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

4,75

Werkboek Stap 2 extra

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

4,75

Werkboek Stap 2 plus

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

4,75

Chess tutor Stap 2

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

19,95

Handleiding Stap 2

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

10,95

Werkboek Stap 3

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

4,75

Werkboek Stap 3 extra

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

4,75

Werkboek Stap 3 plus

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

4,75

Handleiding Stap 3

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

10,95

Werkboek Stap 4

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

4,75

Werkboek Stap 4 extra

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

4,75

Werkboek Stap 4 plus

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

4,75

Handleiding Stap 4

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

10,95

Werkboek Stap 5

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

4,75

Werkboek Stap 5 extra

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

4,75

Werkboek Stap 5 plus

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

4,75

Handleiding Stap 5

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

10,95

Werkboek Stap 6

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

4,75

Werkboek Stap 6 Vooruitdenken

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

4,75

Handleiding Stap 6

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

10,95

Topklassers
ThiemeMeulenhoff Basisonderwijs
088 8002017

http://www.thiememeulenhoff.nl

Serie werkboekjes over verschillende onderwerpen, bedoeld voor de betere leerlingen van de groep 5 t/m 8 van
het basisonderwijs. Er komen onderwerpen uit de volgende domeinen aan bod:
‐ vreemde talen;
‐ rekenen/wiskunde;
‐ wetenschap;
‐ cultuur.
De serie kan worden ingezet voor (hoog)begaafde leerlingen, leerlingen die uitblinken in een bepaald vak of
goede leerlingen die een extra uitdaging nodig hebben. De boekjes kunnen zelfstandig, individueel of in groepjes
worden doorgewerkt en doen een beroep op het analytisch, creatief en praktisch denkvermogen. Door te
werken in overzichtelijke lesblokken, gevolgd door toetsen, ontstaat een overzicht van de gemaakte
vorderingen. Deze vorderingen kunnen worden genoteerd in een persoonlijk portfolio, waarmee leerlingen aan
kunnen tonen welke extra vaardigheden/kennis ze zich op de basisschool hebben eigen gemaakt.
Onderdelen:
Cultuur Werkboek Taal is van iedereen
groep 5‐6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Cultuur Antwoorden Taal is van iedereen
groep 5‐6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐06‐66074‐6

9,80

Cultuur Werkboek Culturen ver weg en
dichtbij groep 5‐6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐06‐66073‐9

37,95

Cultuur Antwoorden Culturen ver weg en
dichtbij groep 5‐6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐06‐66078‐4

9,80

Wetenschap Werkboek BreinWijzer groep 5‐ BAO 5‐6 Hoogbegaafden
6

978‐90‐06‐66070‐8

37,95

Wetenschap Antwoorden BreinWijzer groep
5‐6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐06‐66075‐3

9,80

Wetenschap Werkboek De digitale wereld
groep 5‐6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐06‐66072‐2

37,95

Wetenschap Antwoorden De digitale wereld
groep 5‐6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐06‐66077‐7

9,80

Werkboek Rekenen/wiskunde deel 1

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4207‐6

37,95

Antwoorden rekenen/wiskunde deel 1

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4208‐3

9,80

Werkboek Rekenen/wiskunde deel 2

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4209‐0

37,95

Antwoorden rekenen/wiskunde deel 2

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4210‐6

9,80

Werkboek Rekenen/wiskunde deel 3

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4215‐1

37,95

Antwoorden rekenen/wiskunde deel 3

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4216‐8

9,80

Werkboek Rekenen/wiskunde deel 4

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4217‐5

37,95

Antwoorden rekenen/wiskunde deel 4

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4218‐2

9,80

Werkboek Rekenen/wiskunde deel 5

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4219‐9

37,95

Antwoorden rekenen/wiskunde deel 5

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4220‐5

9,80

Serie Werkboeken Rekenen/wiskunde deel
1 t/m 5

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐06‐66117‐0

45,00

Werkboek Cultuur deel 1

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4237‐3

37,95

Antwoorden cultuur deel 1

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4238‐0

9,80

Werkboek Cultuur deel 2

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4239‐7

37,95

Antwoorden cultuur deel 2

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4240‐3

9,80

Werkboek Cultuur deel 3

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4244‐1

37,95

Antwoorden cultuur deel 3

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4245‐8

9,80

Werkboek Cultuur deel 4

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4246‐5

37,95

Antwoorden cultuur deel 4

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4247‐2

9,80

Werkboek Cultuur deel 5

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4248‐9

37,95

Antwoorden cultuur deel 5

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4249‐6

9,80

Serie Werkboeken Cultuur deel 1 t/m 5

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐06‐66118‐7

45,00

Werkboek Vreemde talen deel 1

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4197‐0

49,95

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Antwoorden vreemde talen deel 1

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4198‐7

9,80

Werkboek Vreemde talen deel 2

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4199‐4

49,95

Antwoorden vreemde talen deel 2

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4200‐7

9,80

Werkboek Vreemde talen deel 3

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4201‐4

49,95

Antwoorden vreemde talen deel 3

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4202‐1

9,80

Werkboek Vreemde talen deel 4

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4203‐8

49,95

Antwoorden vreemde talen deel 4

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4204‐5

9,80

Werkboek Vreemde talen deel 5

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4205‐2

49,95

Antwoorden vreemde talen deel 5

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4206‐9

9,80

Serie Werkboeken Vreemde talen deel 1
t/m 5 + audio‐cd

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐06‐61282‐0

56,25

Werkboek Wetenschap deel 1

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4224‐3

37,95

Antwoorden wetenschap deel 1

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4225‐0

9,80

Werkboek Wetenschap deel 2

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4226‐7

37,95

Antwoorden wetenschap deel 2

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4227‐4

9,80

Werkboek Wetenschap deel 3

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4228‐1

37,95

Antwoorden wetenschap deel 3

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4229‐8

9,80

Werkboek Wetenschap deel 4

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4230‐4

37,95

Antwoorden wetenschap deel 4

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4234‐2

9,80

Werkboek Wetenschap deel 5

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4235‐9

37,95

Antwoorden wetenschap deel 5

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4236‐6

9,80

Serie Werkboeken Wetenschap deel 1 t/m 5

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐06‐66068‐5

45,00

Toptoets
Cognitief Talent, Stg.
070‐3490130

http://www.toptoets.nl

De Toptoets richt zich op leerlingen met speciaal talent op het gebied van leren, weten en denken, samengevat
als cognitief talent. De Toptoets is een jaarlijkse gebeurtenis. In 2011 wordt de Toptoets voor de 15e maal
gehouden. De afgelopen keren is er nog nooit iemand in geslaagd de toets foutloos te maken. Dat record ligt
nog steeds voor het grijpen. De Toptoets vindt plaats aan het eind van de basisschoolperiode. Dat is een goed
moment om te meten welke beloftes voor topprestaties leerlingen in zich hebben. Leerlingen zijn dan op een
leeftijd dat ze een idee krijgen van hun eigen mogelijkheden en de school krijgt aan de hand van de prestaties
van de leerlingen de gelegenheid om nog eens na te denken hoe het leeraanbod kan worden verbreed en
verdiept voor de generatie talentvolle leerlingen die achter deze leerlingen aan komt. De toets is er voor
leerlingen die de basisschool verlaten en de overstap naar het voortgezet onderwijs maken. De toets richt zich
op leerlingen die leergierig zijn en veel weten.
Onderdelen:
Deelnamekosten per leerling

BAO 8 Hoogbegaafden

21,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Vooruit
Kluwer
0172 ‐ 466800

http://www.kluwer.nl

Ondertitel: Leerstof voor hoogbegaafde kinderen in de basisschool. Uitgave in samenwerking met het Centrum
voor Begaafdheidsonderzoek te Nijmegen. Losbladige uitgave met drie afleveringen per jaar. Een aflevering
bevat ± 10 tot 20 lessen, projecten en spelletjes voor alle groepen (50 blz.). Vakgebieden hier bij zijn: rekenen,
Taal, ruimtelijk creatief, sociaal‐emotioneel, praktisch en varia.Bij iedere les is een pagina voor de leerkracht.
Hier wordt praktische informatie gegeven en wordt benoemd welke denkvaardigheden in de les worden
getraind: analytisch, creatief en praktisch. Bij elke aflevering verschijnt een nieuwsbrief met praktische
informatie en verwijzingen naar literatuur en cursussen.
Onderdelen:
Abonnement Vooruit (3x per jaar)

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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motorische oefening
Cuboro knikkerbaan
Flec Nederland BV
0181 ‐ 698533

http://www.flecnederland.nl

Houten blokken met in‐ en uitwendige gangen die aan elkaar gelegd een knikkerbaan vormen. De set bestaat uit
54 houten blokken (bochten, kruisingen, tunnels, valkuilen) en vier knikkers. Er zijn diverse aanvuldozen
verkrijgbaar.
Het spel is verkrijgbaar via Flec Nederland en andere schoolleveranciers.
Onderdelen:
Cuboro standaarddoos

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

Boek met educatieve voorbeelden

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

160,00
978‐90‐75277‐31‐9

20,00

Kid K'nex
Diverse leveranciers
Verkrijgbaar bij: Heutink, Baert, Rolf. Constructiemateriaal voor het bevorderen van de fijne motoriek. Het
materiaal bestaat uit: 267 zachte kunststof elementen in diverse vormen en kleuren, acht bouwkaarten op ware
grootte en een kunststof opbergdoos. Onder de elementen zijn ook twaalf ogen, zes voeten, zes oren of vleugels.
Onderdelen:
Kid K'nex klassenset

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

105,91

Schoolkit touwfiguren
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Leer‐ en speelpakket waarmee kinderen allerlei touwfiguren kunnen uitvoeren. Ook te gebruiken bij naschoolse
opvang. De schoolkit Touwfiguren 15 bestaat uit: het boek 'Touwfiguren, Wereldspelen met touw', een
handleiding met kopieerbare werkbladen en vijftien groene speeltouwen. In de schoolkit Touwfiguren 30 bevat
van alle materialen een dubbele inhoud. In de handleiding staan twee lessen uitgewerkt. Een set
motoriektouwen is los bij te bestellen.
Onderdelen:
Schoolkit touwfiguren 15

BAO 3‐6 SBO
Hoogbegaafden

Schoolkit touwfiguren 30

BAO 3‐6 SBO
Hoogbegaafden

Set van 10 motoriektouwen (130 cm)

BAO 3‐6 SBO
Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

24,50
978‐90‐76233‐94‐9

47,50
6,95
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muziek
Er is meer geluid dan je hoort
Museon
http://www.museon.nl
Verrijkingsstof. De eerste module is bestemd voor leerlingen uit groep 7‐8 van het basisonderwijs en voor
leerlingen uit de onderbouw van het VO. De tweede module is specifiek voor leerlingen uit de onderbouw van
het VO.
In de eerste module maken leerlingen kennis met manieren om geluid te maken, en met manieren om geluid te
bewaren en af te spelen. De informatie wordt aangeboden in tekstvorm, als afbeelding en als geluidsfragment.
Leerlingen voeren opdrachten uit, o.a. bepalen ze aan de hand van het beluisteren van geluidsfragmenten het
gebruikte muziekinstrument.
In de VO module gaan leerlingen dieper in op de vraag wat geluid eigenlijk is. Voor de docent is een handleiding
beschikbaar.
Onderdelen:
Hoe maak en bewaar je geluid ?

BAO 7‐8 VMBO‐BKGT 1‐2 H
V 1‐3 Hoogbegaafden

0,00

Geluid, wat is dat eigenlijk?

VMBO‐BKGT 1‐2 H V 1‐3
Hoogbegaafden

0,00

Klimba
LL Kindermuziekwinkel
0172‐490194

http://www.kindermuziekwinkel.com/

Een knikkerbaan die muziek maakt voor leerlingen in groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Met de Klimba
Creatief kunnen leerlingen een grote baan bouwen. Met een heel octaaf van acht klankstaven kunnen leerlingen
al bouwend componeren. Het verwisselen van de klankstaven gaat heel eenvoudig zodat snel weer een andere
melodie gebouwd kan worden. De lange en korte leggers corresponderen met de halve en kwart noten. Eén
bouwelement zorgt ervoor dat een achtste noot gehoord kan worden. Een slagstokje wordt meegeleverd om de
klankstaven aan te slaan zonder gebruik te maken van een knikker.
Onderdelen:
Klimba Creativ

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

99,00

Klimba Maxi

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

170,00

Gemengde bouwelementen

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

30,00

Bouwelement achtste noot en pauze

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

11,25

Torenpunten

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

13,00

Grondplaat

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

10,00

Torenpunten met bal

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

15,00

Klokkenspel

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

38,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Van klassiek tot heavy metal
Lesmateriaal voor hoogbegaafden
‐

http://www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com

Project over de muziekgeschiedenis, geschikt voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs vanaf 10
jaar. Het 70 pagina's tellende werkboek neemt de leerling mee van de middeleeuwen tot heden. Door middel
van kennisvragen en creatieve opdrachten doorloopt de leerling de verschillende tijdvakken. Voor dit project
moet de leerling toegang hebben tot internet en in staat zijn om muziekfragmenten op de computer te
beluisteren.
Het werkboek wordt per e‐mail in pdf‐formaat toegestuurd. Het kan naar keuze digitaal of in geprinte versie aan
de leerling worden aangeboden.
Onderdelen:
Werkboek

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

20,00
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natuur
Allemaal ogen
Universiteitsmuseum Utrecht
http://www.uu.nl/NL/universiteitsmuseum/Pages/default.aspx
Verrijkingsstof voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs. Meer dan honderd jaar geleden is er in
Zweden een ernstig treinongeluk gebeurd. Iedereen vroeg zich af hoe dat ongeluk kon gebeuren. Kan het zijn dat
de ogen van de machinist niet goed werkten? In deze les gaat de leerling dat uitzoeken. Is er uit te vinden welke
rol de ogen van de machinist in dit ongeluk gespeeld kunnen hebben? Leerlingen, die in tweetallen werken,
maken daarbij gebruik van de informatie over het oog en de werking ervan op de website. Ook wordt ingegaan
op de pioniers in de Nederlandse oogheelkunde. De informatie wordt als tekst, foto en film aangeboden.
Onderdelen:
Allemaal ogen

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

0,00

Beagle Special
NIBI, Nederlands Instituut voor Biologie
030‐2369244

http://www.nibi.nl

Praktische lessenreeks over natuur, wetenschap en techniek, bedoeld voor het basisonderwijs. Er is een
lespakket voor de onderbouw (Beagle Special Junior), voor de bovenbouw (Beagle Special) en voor
(hoog)begaafde leerlingen in de bovenbouw (Beagle Special Plus). Elk lespakket bestaat uit opdrachten voor de
leerlingen en bijbehorende docentenhandleidingen, allen als pdf te downloaden.
Aanleiding voor het ontwikkelen van de lespakketten is het Darwinjaar en de door de VPRO ondernomen
ontdekkingsreis in 2009. In de lessen staat de evolutie centraal. Daarnaast worden onderwerpen behandeld uit
(natuur)wetenschap en techniek die tijdens de reis van de Beagle aan de orde komen. Leerlingen kunnen zelf
met de opdrachten aan de slag. Voor de meer begaafde leerlingen uit de bovenbouw zijn er meer verdiepende
en uitdagende opdrachten.
Onderdelen:
Downloads Beagle Special

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

0,00

Er is meer geluid dan je hoort
Museon
http://www.museon.nl
Verrijkingsstof. De eerste module is bestemd voor leerlingen uit groep 7‐8 van het basisonderwijs en voor
leerlingen uit de onderbouw van het VO. De tweede module is specifiek voor leerlingen uit de onderbouw van
het VO.
In de eerste module maken leerlingen kennis met manieren om geluid te maken, en met manieren om geluid te
bewaren en af te spelen. De informatie wordt aangeboden in tekstvorm, als afbeelding en als geluidsfragment.
Leerlingen voeren opdrachten uit, o.a. bepalen ze aan de hand van het beluisteren van geluidsfragmenten het
gebruikte muziekinstrument.
In de VO module gaan leerlingen dieper in op de vraag wat geluid eigenlijk is. Voor de docent is een handleiding
beschikbaar.
Onderdelen:
Hoe maak en bewaar je geluid ?

BAO 7‐8 VMBO‐BKGT 1‐2 H
V 1‐3 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

0,00
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Geluid, wat is dat eigenlijk?

VMBO‐BKGT 1‐2 H V 1‐3
Hoogbegaafden

0,00

Go dynamic
Lesmateriaal voor hoogbegaafden
‐

http://www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com

Project met natuurkundeproefjes over dynamiek, behorend bij de ontdekdoos 'Dynamics'. Aan de hand van 34
proeven leren de leerlingen over oppervlaktespanning, de wet van Archimedes, soortelijk gewicht, verschillende
soorten energie, de eerste wet van Newton en nog veel meer. Hierbij kunt u dus de werkbladen en het
leerlingenboek bestellen. Het leerlingenboek en de werkbladen zijn kopieerbaar en worden in zwart‐wit
uitgevoerd. Ze worden per e‐mail toegestuurd.
Dit project hoort bij de ontdekdoos Dynamics'; deze doos moet apart worden aangescha . Deze kost 22,50
en aanschaffen kan bij de betere speelgoedwinkel of internetwinkel.
Onderdelen:
Werkbladen en leerlingenboek

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

15,00

Ik wou dat ik...: lesbrief over meteoren
Cosmos Sterrenwacht
0541‐229700

http://www.e‐cosmos.nl

Lesbrief over meteoren voor groep 7/8 van het basisonderwijs en de eerste klas van het voortgezet onderwijs.
De lesbrief is zowel klassikaal voor een project, als individueel of in groepjes voor het maken van een
spreekbeurt te gebruiken. Aan de orde komen de verschijnselen meteoren, meteoroïden en meteorieten. De
tekst wordt afgewisseld met diverse opdrachten. Achterin zijn een verklarende woordenlijst en een literatuurlijst
opgenomen. Uitgave van de vereniging Landelijk Samenwerkende Volkssterrenwachten (LSV).
De lesbrief is gratis te downloaden of tegen betaling gedrukt te bestellen.
Onderdelen:
Ik wou dat ik...

BAO 7‐8 VMBO‐BKGT H V 1
Hoogbegaafden

4,00

Kijk, zo werkt het
INNO‐techniek
0162 ‐ 421259

http://www.innotechniek.nl

Lespakket bestaande uit cd‐rom, lerarenhandleiding, 10 opdrachtkaarten en 10 bijbehorende werkkaarten.
Onderwerpen: telefoon, helikopter, elektromagnetisme, elektriciteit, tandwielen en riemen, vliegen, nokken en
krukken, robot, periscoop, hovercraft. Menugestuurde ontdekomgeving met werkplaats met instrumenten en
apparaten, grondbeginselen van de wetenschap, geschiedenis en uitvinders. De cd‐rom bevat 300 filmpjes, 1000
illustraties, 60 minuten audio en teksten.
Onderdelen:
Lesmateriaal

BAO 7‐8 SO‐cluster 1 VMBO‐
BKGT H V 1‐3 VSO‐cluster 1
Hoogbegaafden

36,45

Lesmateriaal + cd‐rom

BAO 7‐8 SO‐cluster 1 VMBO‐
BKGT H V 1‐3 VSO‐cluster 1
Hoogbegaafden

52,40

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

Pagina 54 van 129

Leermiddelen voor hoogbegaafden
Cd‐rom Kijk zo werkt het

BAO 7‐8 SO‐cluster 1 VMBO‐ 978‐90‐6112‐451‐1
BKGT H V 1‐3 VSO‐cluster 1
Hoogbegaafden

15,95

Kinderen van de zon: lesbrief over planeten
Cosmos Sterrenwacht
0541‐229700

http://www.e‐cosmos.nl

Lesbrief over planeten voor groep 7/8 van het basisonderwijs en de eerste klas van het voortgezet onderwijs.
In zeven hoofdstukken wordt het verhaal van de planeten verteld. Alle belangrijke aspecten van deze
hemellichamen komen aan bod. Ieder hoofdstuk bestaat uit een inleidende tekst, een blok met achtergrond‐
informatie en waar mogelijk een experimentje. Achterin zijn een verklarende woordenlijst en een literatuurlijst
opgenomen.
Uitgave van de vereniging Landelijk Samenwerkende Volkssterrenwachten (LSV) i.s.m. de Jongerenwerkgroep
voor Sterrenkunde (JWG).
De lesbrief is gratis te downloaden of tegen betaling gedrukt te bestellen.
Onderdelen:
Kinderen van de zon

3,85

BAO 5‐8 VMBO‐BKGT H V 1
Hoogbegaafden

Knap werk
Termeer Begeleiding bij Hoogbegaafdheid
http://www.ontwikkelingsvoorsprong.nl
Verrijkingsprojecten voor groep 3 en 4 van de basisschool. Het materiaal bestaat uit werkbladen voor de
leerling. De onderwerpen zijn: de neushoorn, geluid, oren, eten, het gebit, de tong, de neus, de ogen en ziek! Er
wordt binnen concrete onderwerpen op een manier gewerkt die creatief denken van een leerling vraagt.
Onderdelen:
Knap werk

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

25,00

Koningin van de nacht: lesbrief over de maan
Cosmos Sterrenwacht
0541‐229700

http://www.e‐cosmos.nl

Lesbrief over de maan voor groep 7/8 van het basisonderwijs en de eerste klas van het voortgezet onderwijs.
De lesbrief is zowel klassikaal voor een project, als individueel of in groepjes voor het maken van een
spreekbeurt te gebruiken. De hoofdstukken bestaan uit tekst, foto's en illustraties. Deze lesbrief kan als
startpunt dienen voor een ontdekkingstocht door het zonnestelsel.
Uitgave van de vereniging Landelijk Samenwerkende Volkssterrenwachten (LSV).
De lesbrief is gratis te downloaden of tegen betaling gedrukt te bestellen.
Onderdelen:
Koningin van de nacht

BAO 7‐8 VMBO‐BKGT H V 1
Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

0,00
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Leven in water
Museon
http://www.museon.nl
Verrijkingsstof voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Aan de hand van foto's van dieren uit een
bijzondere verzameling uit het Museon, onderzoeken de leerlingen de kwaliteit van het water van een sloot van
vroeger. Ze leren niet alleen veel nieuwe dieren kennen. Ze leren ook wie wie eet onder water en waarom
slootjes en plassen schoon moeten zijn.
In proefjes onderzoeken de leerlingen waarom sommige insecten alleen van schoon water houden, gaan ze op
jacht met eenzelfgemaakte waterdierenval en onderzoeken ze een sloot in de omgeving van de school.
Voor de docent is een handleiding beschikbaar.
Onderdelen:
Leven in water

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

0,00

Menselijk lichaam, Het
Lesmateriaal voor hoogbegaafden
‐

http://www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com

Een project over het menselijk lichaam. Bij dit project horen een lesboek en een werkboek. De combinatie van
(pittige) theorie en interessante praktijkopdrachten maakt dit project uitdagend voor elke leerling die
geïnteresseerd is in wat er in het lichaam gebeurt. Ook helpt dit project bij het aanleren van studievaardigheden:
het project behandelt drie manieren waarop leerlingen de inhoud van grote, moeilijke teksten kunnen leren.
Het materiaal is gratis te downloaden: het werkboek direct vanaf de website van de uitgever, het lesboek wordt
op verzoek via e‐mail toegestuurd.
Onderdelen:
Lesboek

BAO 7‐8 VMBO‐BKGT H V 1‐
2 Hoogbegaafden

0,00

Werkboek

BAO 7‐8 VMBO‐BKGT H V 1‐
2 Hoogbegaafden

0,00

Ontdekkisten
MHR Architecten in leren
0182 ‐ 556556

http://www.mhr.nl

Praktisch materiaal voor begaafde en intelligente leerlingen in de basisschool.De ontdekkisten zijn opdrachten
rondom een bepaald thema. De school moet zelf zorgen voor de benodigde experimenteer‐ en
opbergmaterialen.
Het materiaal stimuleert tot ontdekken en manipuleren van de werkelijkheid. Het kenmerkt zich door de
duidelijke aanpak van het ontdekproces. Voor de leerkracht zijn algemene instructiekaarten en thema‐
instructiekaarten bijgevoegd. Met behulp van pictogrammen en tekeningen van te verrichten handelingen moet
de kleuter op een zo zelfstandig mogelijk wijze de experimenten kunnen lezen, uitvoeren en de resultaten ervan
registreren op bijbehorende werkbladen. Ter voorbereiding neemt de leerkracht de instructiekaarten met een
klein groepje / klassikaal door. In de organisatie kan de leerkracht een ontdek‐ of experimenteerhoek inrichten.
Onderdelen:
Ontdekkist Geluid

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

9,00

Ontdekkist Wegen

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

9,00

Ontdekkist Drijven en zinken

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

9,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Ontdekkist Magnetisme

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

9,00

Overleven op de Noordpool
Museon
http://www.museon.nl
Verrijkingsstof voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs over het leven in het poolgebied. De les
spitst zich toe op de Inuit (Eskimo's) op Groenland en laat zien hoe het klimaat en de afgelegen ligging hun leven
bepalen. Een belangrijk thema is de verandering van hun cultuur door toenemende internationale contacten en
klimaatverandering.
De lesstof, die individueel of samen met een medeleerling verwerkt kan worden, wordt hoofdzakelijk in de vorm
van opdrachten aangeboden, waarbij achtergrondinformatie beschikbaar is. Voor de docent is er een
handleiding (in ontwikkeling jan. 2011)
Onderdelen:
Over Groenland

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

0,00

Voedsel, kleding en warmte

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

0,00

Verandering

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

0,00

Schelpendeterminatie
NCB Naturalis
071 ‐ 5687600

http://www.ncbnaturalis.nl/nl/

Verrijkingsstof voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs over het determineren van schelpen.
Leerlingen maken daarbij o.a. een zoekkaart.
Op de site is achtergrondinformatie, o.a. als filmpje beschikbaar. De stof, geschikt voor 1 lesuur, kan klassikaal,
indvidueel of in groepjes van max. 3 leerlingen behandeld worden. De opdrachten zijn online, maar zijn ook als
afdrukbaar bestand opgenomen. Voor de docent is een handleiding beschikbaar.
Onderdelen:
Schelpendeterminatie

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

0,00

Sterrenwerk natuur en wetenschap
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Tiendelige serie met verdiepingsmateriaal voor (hoog)begaafde leerlingen in groep 7 en 8 van het
basisonderwijs. De boekjes gaan over onderzoekers én over de thema's die ze hebben onderzocht, bijvoorbeeld
Einstein en onderzoek naar energie, Jane Goodall en onderzoek naar dieren.
Er zijn steeds twee delen die bij elkaar horen:
‐ een leesboekje (32 p.) over de persoonlijke en werkachtergrond van de wetenschapper;
‐ een leesboekje (32 p.) met informatie over het onderzoeksthema.
Bij de serie is digitaal verwerkingsmateriaal ontwikkeld dat de leerling uitdaagt zelf op onderzoek te gaan:
natuur‐ en scheikundige informatie te achterhalen, tekst verklaren, historie onderzoeken, rekenen en zelf
(eenvoudige) experimenten doen. Het materiaal bevat ook de antwoorden.
Onderdelen:
Marie Curie + Onderzoek naar atomen

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

14,50

Albert Einstein + Onderzoek naar energie

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

14,50

Jane Goodall + Onderzoek naar dieren

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

14,50

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Louis Pasteur + Simpele organismen
onderzoeken

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

14,50

Metereologen + Onderzoek naar stormen

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

14,50

Bekende onderzoekers serie 1 (10‐delig)

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

69,00

Verwerkingsmateriaal serie 1 (digitaal)

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

44,50

Water in plant, dier en mens
NCB Naturalis
071 ‐ 5687600

http://www.ncbnaturalis.nl/nl/

Verrijkingsstof voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Leerlingen verdiepen zich in het
binnenste van hun lichaam en ontdekken waarom planten en dieren net als mensen afhankelijk zijn van water.
De leerlingen werken indivdueel of in tweetallen. Voor de docent is een handleiding beschikbaar. De stof is
geschikt voor een les van 45 minuten.
Onderdelen:
Water in plant, dier en mens

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

0,00

Water uit, een les over fossielen, Het
Museon
http://www.museon.nl
Verrijkingsstof voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs. Aan de hand fossielen kijken leerlingen
hoe het leven op aarde zich heeft ontwikkeld. Veel van het materiaal wordt in quizvorm aangeboden.
Onderdelen:
Het water uit, een les over fossielen

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

0,00
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Nederlandse taal
Compact & Rijk: uitdagers voor jonge kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong
Bazalt
0118 ‐ 480880

http://www.bazalt.nl

Bronnenboek met 45 kant en klare activiteiten voor jonge leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. De
activiteiten doen een beroep op onder andere taalvaardigheid, nieuwsgierigheid, logisch denken,
concentratievermogen en belangstelling voor cijfers en letters. In het boek wordt ook aandacht besteed aan het
herkennen van een ontwikkelingsvoorsprong en de rol van de leerkracht hierbij.
Onderdelen:
Compact & Rijk

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

978‐90‐74233‐85‐9

45,00

Creatief denken
Lesmateriaal voor hoogbegaafden
‐

http://www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com

Twee lesboeken over creatief denken voor hoogbegaafde leerlingen in groep 6 t/m 8 van het basisonderwijs.
In lesboek I worden verschillende strategieën behandeld die door de leerkracht aan de kinderen aangeleerd
kunnen worden. Deze strategieën helpen kinderen om op vernieuwende, originele ideeën te komen voor
vraagstukken of problemen. Boek bevat veertien kant en klare lessen met een leerkrachtgedeelte en
kopieerbare werkbladen.
Lesboek II gaat in op Creative Problem Solving (CPS), een proces waarmee problemen opgelost kunnen worden.
Het biedt praktische hulpmiddelen die helpen bij het omzetten van dromen en doelen in realiteit. Het lesboek
bestaat uit een theoretisch deel voor de leerkracht en vijftien kopieerbare lessen.
Te bestellen via de website www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com.
Onderdelen:
Lesboek Creatief denken

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

40,00

Lesboek Creative Problem Solving

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

40,00

Cryptologisch: oefenboek voor cryptische taalvaardigheid
Kinheim Uitgeverij
0183 ‐ 302537

http://www.kinheim.com

Oefenstof om kinderen vertrouwd te maken met cryptogrammen. Door het vinden van synoniemen
homoniemen, associatief woordgebruik, uitbreiding woordenschat en diverse oefeningen wordt de
taalvaardigheid verdiept en uitgebreid. Elk deel bestaat uit een werkboek en antwoorden. Geschikt voor zowel
individueel gebruik als groepswerk en hoekenwerk. Speciaal voor kinderen met enige begaafdheid op
taalgebied. Kinderen kunnen er zelfstandig mee werken.
Onderdelen:
Deel 1

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐017‐8

22,95

Deel 2

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐190‐8

22,95

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Denkwerk
ThiemeMeulenhoff Basisonderwijs
088 8002017

http://www.thiememeulenhoff.nl

Werkboekjes voor groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs om te oefenen met informatie verwerven en
verwerken. Naast algemene deeltjes zijn er ook themaseries. Deze combineren leren omgaan met informatie en
kennis opdoen over een maatschappelijk relevant thema.
De werkboekjes bevatten onder andere lees‐, teken‐ en puzzelopdrachten. Antwoordbladen voor de leerling zijn
te downloaden.
Denkwerk is bedoeld voor de gemiddelde leerling; voor de leerling die iets meer aankan is Super Denkwerk
ontwikkeld.
Eerder verschenen onder de titel Detective Denkwerk.
Onderdelen:
978‐90‐262‐4136‐9

21,50

Werkboek A

BAO 4‐5 Hoogbegaafden

Antwoordbladen Werkboek A

BAO 4‐5 Hoogbegaafden

Werkboek B

BAO 4‐5 Hoogbegaafden

Antwoordbladen Werkboek B

BAO 4‐5 Hoogbegaafden

Werkboek 1

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

Antwoordbladen Werkboek 1

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

Werkboek 2

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

Antwoordbladen Werkboek 2

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

Werkboek 3

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

Antwoordbladen Werkboek 3

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

Werkboek 4

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

Antwoordbladen Werkboek 4

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

Werkboek Omgaan met geld groep 3‐4

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

978‐90‐06‐66090‐6

21,50

Werkboek Omgaan met geld groep 5‐6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐06‐66091‐3

21,50

Werkboek Omgaan met geld groep 7‐8

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐06‐66092‐0

21,50

0,00
978‐90‐262‐4137‐6

21,50
0,00

978‐90‐262‐2737‐0

21,50
0,00

978‐90‐262‐2738‐7

21,50
0,00

978‐90‐262‐2739‐4

21,50
0,00

978‐90‐262‐2740‐0

21,50
0,00

Grafische organisatiemethode
Plato, Stichting
0174‐294710

http://www.lich.nl

Het begrip Grafische Organisatiemethode is een verzamelnaam voor allerlei soorten schema's, figuren en
beelden waarmee hoogbegaafden hun kennis, ideeën, inzichten en informatie op een overzichtelijke, geordende
manier op papier kunnen zetten. Hoogbegaafde kinderen vinden het vaak lastig om hun activiteiten naar inhoud
en tijd te plannen. Ideeën hebben ze genoeg maar een systematische, planmatige uitvoering daarvan is een heel
ander verhaal. In dit boek wordt een oplossing voor dit probleem gegeven. Dit is een actief en creatief proces
dat vaak leidt tot nieuwe inzichten en ontdekkingen die het stempel van de maker dragen.
Onderdelen:
Werkboek + cd‐rom

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

40,00
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Learn2learn
Stempelfabriek & Jegro
050 ‐ 5770778

http://www.jegro.com

Leskisten met beschrijfbaar en magnetisch materiaal waarmee leren zichtbaar wordt. Met het materiaal leren
leerlingen vaardigheden als informatie verwerven en gestructureerd weergeven, een gefundeerde mening
vormen en discussiëren, creatief ideeën verzinnen en kiezen, goed plannen en evalueren. Het materiaal is
bedoeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Er zijn vier kisten leverbaar:
‐ Gele kist: Idee verzinnen & kiezen;
‐ Rode kist: Mening vormen & discussie voeren;
‐ Groene kist: Plan maken & evalueren;
‐ Blauwe kist: Informatie verzamelen & presenteren.
Leerlingen leren ondermeer om denkstappen expliciet te maken, bewust te kiezen voor een passende strategie,
samen te werken en de transfer te maken naar situaties in het dagelijks leven.
De houten kisten bevatten werkkaarten, magnetisch beschrijfbaar materiaal in verschillende vormen en maten,
aanvullend kunststof materiaal, uitwisbare stiften en magneten.
Onderdelen:
Idee verzinnen & kiezen

BAO 6‐8 VMBO‐BKGT 1‐2 H
V 1‐3 Hoogbegaafden

227,67

Mening vormen & discussie voeren

BAO 6‐8 VMBO‐BKGT 1‐2 H
V 1‐3 Hoogbegaafden

244,40

Plan maken & evalueren

BAO 6‐8 VMBO‐BKGT 1‐2 H
V 1‐3 Hoogbegaafden

212,05

Informatie verzamelen & presenteren

BAO 6‐8 VMBO‐BKGT 1‐2 H
V 1‐3 Hoogbegaafden

229,88

Leren leren
Lesmateriaal voor hoogbegaafden
‐

http://www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com

Lesmateriaal om (hoog)begaafde in groep 7/8 van het basisonderwijs te leren hoe je kunt leren.
Wanneer kinderen onvoldoende uitgedaagd worden door de lessen op school, zullen ze geen
studievaardigheden ontwikkelen. Ze hoeven zich nooit in te zetten om zich de lesstof eigen te maken. Dit kan
problemen gaan geven in het voorgezet onderwijs. Hier springt 'Leren Leren' op in.
Er worden strategieën aangeleerd om de inhoud van teksten te leren: werken met mindmappen en
studiekaarten, maken van een samenvatting, markeren van teksten en stellen van inhoudsvragen. Voor het uit
het hoofd leren van feiten, woordjes en dergelijke wordt de 'overhoor je zelf'‐methode aangeleerd en worden
'beter onthouden trucs' gegeven.
Het materiaal bestaat uit een werkboek, een antwoordenboekje, een toetsboekje en WRTS‐lijsten en is te
downloaden op de site www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com. In het materiaal wordt gebruik gemaakt van
websites van derden.
Onderdelen:
Werkboek

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

0,00

Toetsboek

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

0,00

Antwoordenboek

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

0,00

WRTS‐lijsten

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

0,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Leren onderzoeken
Lesmateriaal voor hoogbegaafden
‐

http://www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com

Lesmateriaal om (hoog)begaafde in groep 7/8 van het basisonderwijs onderzoeksvaardigheden aan te leren.
Het materiaal bestaat uit een lesboek en een werkboek; beide zijn te downloaden op de site
www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com.
In de lessen worden de volgende vragen aan de orde gesteld: hoe doe je onderzoek? Wat is een
onderzoeksvraag? Waar zoek je naar informatie en wat doe met die informatie?
Volgens een vast stappenplan leren leerlingen een onderzoek te doen naar een onderwerp van eigen keuze. Ze
leren hoe je een goede onderzoeksvraag formuleert en wat ze volgens moeten doen om een goed antwoord op
die vraag te vinden. Het hele proces is samengevat in een schema waarvan elk onderdeel wordt uitgelegd.
Verder is er aandacht voor het maken van aantekeningen en het samenstellen van een literatuurlijst. In het
materiaal wordt gebruik gemaakt van websites van derden.
Onderdelen:
Lesboek

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

0,00

Werkboek

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

0,00

Neurocampus braintraining
Neurocampus
http://www.neurocampus.com
Website in de vorm van een fictieve campus met hersenoefeningen. Deze oefeningen zijn verdeeld over vijf
faculteiten, elk gericht op een cognitieve vaardigheid (taal, rekenen, inzicht, geheugen en logica). Bij taal worden
zes oefeningen onderscheiden: synogram, crypto, anagram, switch, woordlink en letterdans. Faculteit rekenen:
rekenrij, combitel, bellenblaas, rekenmaar, xkeerx en keercirkel. Inzicht bevat de onderdelen: blokken,
schaduwfiguur, schuifraster, dobbelsteen, vormfiguur en spiegelbeeld. Geheugen: laaghoog, wieiswie,
combimemo, ballenfuik, getallenbord en snelweg. Er worden bij alle faculteiten drie niveaus onderscheiden:
bachelor, master en PhD. Als van een faculteit alle tentamens zijn gehaald, kan men examen doen om
vervolgens (bij een voldoende resultaat) door te gaan naar een hoger niveau.
Het is ook mogelijk om hersenoefeningen op thema te selecteren; deze hebben een iets speelser karakter. De
volgende thema's worden aangeboden: gezondheid, reizen, sport, boeken, film en muziek. Elk thema biedt
vervolgens zes spelvormen op drie niveaus en een examen.
De website is gericht op volwassenen maar bevat ook opgaven die kinderen zullen aanspreken. Website bevat
gesponsorde elementen en hierbij ook reclame.
Onderdelen:
Neurocampus braintraining

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

0,00

Plustaak Taal: gevarieerde opdrachten
Delubas, Educatieve Uitgeverij
0416 ‐ 380482

http://www.delubas.nl

Serie werkboekjes met verrijkingsstof voor kinderen die wat meer aankunnen. De werkboekjes bevatten
gevarieerde oefenstof die de kinderen zelfstandig kunnen maken en zelf kunnen controleren. Elk boekje bevat
32 taken die ieder ongeveer een half uur in beslag nemen.
Onderdelen:
Werkboek 5/6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

978‐90‐5300‐025‐0

13,00
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Antwoordenboek 5/6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐026‐7

5,00

Werkboek 6/7

BAO 6‐7 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐027‐4

13,00

Antwoordenboek 6/7

BAO 6‐7 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐028‐1

5,00

Werkboek 7/8

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐029‐8

13,00

Antwoordenboek 7/8

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐030‐4

5,00

Werkboek 8

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐031‐1

13,00

Antwoordenboek 8

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐032‐8

5,00

Complete set

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

72,00

Plustaak Taal/lezen: gevarieerde opdrachten
Delubas, Educatieve Uitgeverij
0416 ‐ 380482

http://www.delubas.nl

Serie werkboekjes met verrijkingsstof voor kinderen die wat meer aankunnen. De werkboekjes bevatten
gevarieerde opdrachten die de kinderen zelfstandig kunnen maken en zelf kunnen controleren. Elk boekje bevat
32 taken die ieder ongeveer een half uur in beslag nemen.
Onderdelen:
Werkboekje 3/4

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐033‐5

15,00

Antwoordenboekje 3/4

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐034‐2

5,50

Werkboekje 4/5

BAO 4‐5 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐035‐9

15,00

Antwoordenboekje 4/5

BAO 4‐5 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐036‐6

5,50

Complete set

BAO 3‐5 Hoogbegaafden

41,00

Quiz it! junior
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Quizdoosjes met breinkrakers voor leerlingen in groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Elk quizdoosje bestaat uit
vijftig vragen en raadsels voor taal (spreekwoorden), rekenen of topografie. Aan de ene kant staat het raadsel of
de vraag, aan de andere kant de oplossing(en).
De quizen kunnen worden ingezet als leerzaam tussendoortje of om een les mee te beginnen of te eindigen. Er is
zowel klassikaal, zelfstandig of in tweetallen mee te werken.
Onderdelen:
Boekenpasta

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

8,95

Woordenbrij

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

8,95

Rekenhutspot

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

8,95

Set van 3 quizdoosjes (Boekenpasta,
Woordenbrij, Rekenhutspot)

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

15,00

Harde noten

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

8,95

Van hot naar her

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

8,95

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Slimme taal
SLO Stichting Leerplanontwikkeling
053 ‐ 4840840

http://www.slo.nl

Leerstofpakket voor (hoog)begaafde leerlingen in groep 3‐8 voor de vakken Nederlandse taal en lezen. Twee
thema's: Kinderliteratuur, Kranten en tijdschriften. Het pakket bestaat uit: werkboekjes per groep,
handleidingen per groep en een algemene handleiding. Elk werkboekje bevat een aantal leskaarten met een
inleidende tekst, opgaven, een afsluiting en keuzeopdrachten. De basisstof van één werkboekje kan gemiddeld
in 15 uur worden verwerkt.
Te downloaden via http://www.slo.nl/primair/publicaties/slimmetaal.
Onderdelen:
Kranten en tijdschriften werkboekje groep 3

BAO 3 Hoogbegaafden

0,00

Kranten en tijdschriften werkboekje groep 4

BAO 4 Hoogbegaafden

0,00

Kranten en tijdschriften werkboekje groep 5

BAO 5 Hoogbegaafden

0,00

Kranten en tijdschriften werkboekje groep 6

BAO 6 Hoogbegaafden

0,00

Kranten en tijdschriften werkboekje groep 7

BAO 7 Hoogbegaafden

0,00

Kranten en tijdschriften werkboekje groep 8

BAO 8 Hoogbegaafden

0,00

Algemene handleiding

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kranten en tijdschriften groep 3

BAO 3 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kranten en tijdschriften groep 4

BAO 4 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kranten en tijdschriften groep 5

BAO 5 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kranten en tijdschriften groep 6

BAO 6 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kranten en tijdschriften groep 7

BAO 7 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kranten en tijdschriften groep 8

BAO 8 Hoogbegaafden

0,00

Kinderliteratuur werkboekje groep 3

BAO 3 Hoogbegaafden

0,00

Kinderliteratuur werkboekje groep 4

BAO 4 Hoogbegaafden

0,00

Kinderliteratuur werkboekje groep 5

BAO 5 Hoogbegaafden

0,00

Kinderliteratuur werkboekje groep 6

BAO 6 Hoogbegaafden

0,00

Kinderliteratuur werkboekje groep 7

BAO 7 Hoogbegaafden

0,00

Kinderliteratuur werkboekje groep 8

BAO 8 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kinderliteratuur groep 3

BAO 3 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kinderliteratuur groep 4

BAO 4 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kinderliteratuur groep 5

BAO 5 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kinderliteratuur groep 6

BAO 6 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kinderliteratuur groep 7

BAO 7 Hoogbegaafden

0,00

Handleiding kinderliteratuur groep 8

BAO 8 Hoogbegaafden

0,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Speurneus: zelfstandig oefenen met begrijpend lezen
Zwijsen BV, Uitgeverij
013 ‐ 5838800

http://www.zwijsen.nl

Oefenstof en differentiatiestof begrijpend lezen. Speurneus bevat vier sets voor AVI‐niveaus 3 t/m 6. Leerlingen
kunnen zelfstandig met het materiaal werken door zelfsturende oefenboekjes, ondersteunende pictogrammen
en antwoordkaarten. De opdrachten zijn als volgt opgebouwd: oriënteren op tekst en activeren voorkennis,
feitelijke informatie zoeken in tekst, zoeken naar oorzaak‐gevolgrelaties en met speelse opdrachten
terugblikken op tekst. Speurneus is naast elke methode voor begrijpend lezen te gebruiken.
Onderdelen:
Oefenboekje 1

BAO 4‐5 AVI 3‐4
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐4425‐1

9,25

Oefenboekje 2

BAO 4‐5 AVI 4
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐4426‐8

9,25

Oefenboekje 3

BAO 4‐5 AVI 5
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐4427‐5

9,25

Oefenboekje 4

BAO 4‐5 AVI 5‐6
Hoogbegaafden

978‐90‐276‐4428‐2

9,25

Opbergdoos leeskaarten

BAO 4‐5

978‐90‐276‐4424‐4

240,75

Set antwoordkaarten

BAO 4‐5

978‐90‐276‐8548‐3

51,25

Toelichting

BAO 4‐5

978‐90‐276‐4429‐9

7,00

Spraakwaterval, De
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Kant‐en‐klare opdrachten voor het oefenen van spreekvaardigheid in groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs. Er
zijn drie mappen beschikbaar: voor groep 3/4, 5/6 en 7/8. Iedere map bevat 50 kopieerbare uitgewerkte
opdrachten met tips en weetjes.
In de opdrachten wordt aandacht besteed aan expressie en sociale vaardigheden (zelfredzaamheid en
assertiviteit). Er zijn verschillende soorten opdrachten beschikbaar:
‐ individuele en groepsopdrachten;
‐ voorbereide en geïmproviseerde opdrachten;
‐ korte en langere opdrachten;
‐ thematisch en systematisch gerangschikt;
‐ opdrachten aan de hand van krantenknipsels, dialogen, horoscopen en gedichten;
Het gebruik van digitale hulpmiddelen als een portfolio en Youtube wordt gestimuleerd.
Onderdelen:
De Spraakwaterval 6+

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

34,50

De Spraakwaterval 8+

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

34,50

De Spraakwaterval 10+

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

978‐94‐9044‐802‐8

34,50
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Stappenplan spreekbeurt
ThiemeMeulenhoff Basisonderwijs
088 8002017

http://www.thiememeulenhoff.nl

Praktisch werkboekje dat de leerling in de vorm van een stappenplan tips en aanwijzingen geeft bij het
voorbereiden van een spreekbeurt of presentatie.
Onderdelen:
Stappenplan spreekbeurt

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐74080‐63‐7

23,50

Stenvertbloks taalmeesters
ThiemeMeulenhoff Basisonderwijs
088 8002017

http://www.thiememeulenhoff.nl

Taalbloks met oefenstof voor leerlingen die wat meer aankunnen. De taken liggen op het niveau van de A‐ en B‐
toetsen van het Cito‐leerlingvolgsysteem. De leerlingen kunnen zelfstandig met de bloks uit de voeten. Veel
opdrachten zijn zelfcontrolerend. Voor de goede antwoorden en oplossingsstrategieën kunnen zij zelf de
toelichting/antwoorden raadplegen. Voor de leerkracht geven deze bovendien een beknopte toelichting op de
structuur, aanpak, werkwijze en oplossingsstrategieën. Het accent ligt op taalbeschouwing.
Onderdelen:
Toelichting/antwoorden 1

BAO 3 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐0284‐1

16,90

Toelichting/antwoorden 2

BAO 4 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐0285‐8

16,90

Toelichting/antwoorden 3

BAO 5 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐0286‐5

16,90

Toelichting/antwoorden 4

BAO 6 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐0287‐2

16,90

Toelichting/antwoorden 5

BAO 7 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐0288‐9

16,90

Toelichting/antwoorden 6

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐0289‐6

16,90

Taalmeesters 1

BAO 3 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐0278‐0

29,50

Taalmeesters 2

BAO 4 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐0279‐7

29,50

Taalmeesters 3

BAO 5 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐0280‐3

29,50

Taalmeesters 4

BAO 6 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐0281‐0

29,50

Taalmeesters 5

BAO 7 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐0282‐7

29,50

Taalmeesters 6

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐0283‐4

29,50

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Super Denkwerk
ThiemeMeulenhoff Basisonderwijs
088 8002017

http://www.thiememeulenhoff.nl

Werkboekjes voor de meer dan gemiddelde leerling in groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs om te oefenen met
informatie verwerven en verwerken. Naast algemene deeltjes zijn er ook themaseries. Deze combineren leren
omgaan met informatie en kennis opdoen over een maatschappelijk relevant thema.
De werkboekjes bevatten onder andere lees‐, teken‐ en puzzelopdrachten. De opdrachten zijn wat moeilijker en
vragen daardoor meer van de leerling. Antwoordbladen voor de leerling zijn te downloaden.
Super Denkwerk is bedoeld voor de leerling die iets meer aan kan; voor de gemiddelde leerling is Super
Denkwerk ontwikkeld.
Eerder verschenen onder de titel Super Detective Denkwerk.
Onderdelen:
Werkboek 1 groep 5/6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

Antwoordbladen Werkboek 1 groep 5/6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

Werkboek 2 groep 7/8

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

Antwoordbladen Werkboek 2 groep 7/8

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

Werkboek 3 groep 5/6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

Antwoordbladen Werkboek 3 groep 5/6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

Werkboek 4 groep 7/8

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

Antwoordbladen Werkboek 4 groep 7/8

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2901‐5

21,50
0,00

978‐90‐262‐2902‐2

21,50
0,00

978‐90‐262‐4193‐2

21,50
0,00

978‐90‐262‐4194‐9

21,50
0,00

Taaltoppers
ThiemeMeulenhoff Basisonderwijs
088 8002017

http://www.thiememeulenhoff.nl

Aanvullende oefenstof taal voor de snelle leerling. Het pakket bestaat uit zestig kaarten in vijfvoud. De leerlingen
kunnen zelfstandig met de kaarten aan het werk. Elke kaart bevat vier of vijf opdrachten, onder andere op het
gebied van woordenschat, puzzels, uitdrukkingen en creatief schrijven.
Onderdelen:
Antwoordenboek groep 4

BAO 4 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4257‐1

7,00

Antwoordenboek groep 5

BAO 5 Hoogbegaafden

978‐90‐74080‐97‐2

7,00

Antwoordenboek groep 6

BAO 6 Hoogbegaafden

978‐90‐74080‐65‐1

7,00

Antwoordenboek groep 7

BAO 7 Hoogbegaafden

978‐90‐74080‐50‐7

7,00

Antwoordenboek groep 8

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐74080‐49‐1

7,00

Taalkaarten groep 4

BAO 4 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4256‐4

83,50

Taalkaarten groep 5

BAO 5 Hoogbegaafden

978‐90‐74080‐98‐9

83,50

Taalkaarten groep 6

BAO 6 Hoogbegaafden

978‐90‐74080‐64‐4

83,50

Taalkaarten groep 7

BAO 7 Hoogbegaafden

978‐90‐74080‐51‐4

83,50

Taalkaarten groep 8

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐74080‐48‐4

83,50

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Website spreekwoorden
www.spreekwoord.nl
http://www.spreekwoord.nl
Website met nederlandse spreekwoorden, gezegden en citaten voor kinderen en jongeren die graag met taal
spelen. Op de site kunnen spreekwoorden opgezocht worden op een woord dat in het spreekwoord voorkomt,
of op de tekst van de omschrijving. Kijk bijvoorbeeld via de sitemap naar het beroemde schilderij van Pieter
Bruegel met de spreekwoorden.
Onderdelen:
Website: www.spreekwoord.nl

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

0,00

Website spreekwoorden en gezegden
www.spreekwoordnet.nl
http://www.spreekwoord.net
Een website voor kinderen die heel taalvaardig zijn en interesse hebben in figuurlijke betekenissen van
uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Er kunnen ook spreekwoorden in andere talen worden gezocht. De
site bevat enkele lessuggesties.
Onderdelen:
Website: spreekwoord.net

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

0,00

Werken met journalen
Plato, Stichting
0174‐294710

http://www.lich.nl

Materiaal waarmee een bijdrage geleverd kan worden aan de begeleiding van hoogbegaafde kinderen bij de
ontplooiing van hun talenten. Het bestaat uit zeven boekjes in een bewaarmap en een audio‐cd.
Journalen zijn persoonlijke notities die worden gemaakt in boekjes, schriften of losse blaadjes. Deze notities
kunnen de vorm hebben van geschreven tekst, tekeningen, schilderwerk of een combinatie hiervan. De
activiteiten zijn ontwikkeld op basis van de theorie van meervoudige intelligentie van Gardner. Leerlingen
worden tijdens de activiteiten gestimuleerd om verschillende intelligenties te gebruiken.
Onderdelen:
Werken met journalen

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

80,00

Werkstuk‐wijzer
ThiemeMeulenhoff Basisonderwijs
088 8002017

http://www.thiememeulenhoff.nl

Praktisch boekje dat de leerling aanwijzingen geeft bij het maken van een werkstuk. Ingegaan wordt ondermeer
op de indeling van een werkstuk en de ontwerpfase. Aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld wordt uitleg
gegeven. De opzet is dat leerlingen er na een paar klassikale lessen zelfstandig mee werken. In de
docentenhandleiding zijn zes kopieerbare werkbladen opgenomen.
Onderdelen:
Werkstuk‐wijzer

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐74080‐61‐3

23,50

Handleiding

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐74080‐62‐0

7,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Zelfstandig leren/Productontwikkeling
Lesmateriaal voor hoogbegaafden
‐

http://www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com

Werkboek waarmee leerlingen vanaf groep 5 van het basisonderwijs geheel zelfstandig aan het werk kunnen
met een zelfgekozen onderwerp. Het biedt de structuur waarbinnen de leerlingen aan de slag gaan. Voorwaarde
is dat de leerlingen de eerste keer goed worden begeleid.
Het materiaal bestaat uit een handleiding en een werkboek. Het werkboek is kopieerbaar en hoeft dus slechts
eenmalig aangeschaft te worden.
Bij de lessenserie 'Hoe maak ik... moet de leerling in staat zijn om dit product te maken. Een leerling kan
besluiten om een tentoonstelling over vliegtuigen te maken, maar hoe moet hij dit aanpakken, waar moet hij
beginnen en aan welke eisen moet de tentoonstelling voldoen? Daar heeft de leerling, vooral in het begin, hulp
bij nodig. De serie bestaat uit tien werkplannen die horen bij tien verschillende producten waarvoor de leerling
zou kunnen kiezen. De volgende werkplannen zijn in de serie opgenomen:
‐ Hoe maak ik een boek?
‐ Hoe maak ik een demonstratie?
‐ Hoe maak ik een tentoonstelling?
‐ Hoe maak ik een PowerPoint Presentatie?
‐ Hoe doe ik een experiment?
‐ Hoe maak ik een model?
‐ Hoe houd ik een debat?
‐ Hoe plan ik een thema(mid)dag?
‐ Hoe maak ik een ontdekhoek?
‐ Hoe maak ik een enquête?
Onderdelen:
Werkboek + docentenhandleiding

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

35,00

Lessenserie Hoe‐maak‐ik...

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

25,00

Zelfstandige leergids
Termeer Begeleiding bij Hoogbegaafdheid
http://www.ontwikkelingsvoorsprong.nl
De zelfstandige leergids beoogt het kind zijn eigen rugzak te laten vullen met dingen die hij zelf wil weten. De
leerling verwerkt dit op zijn eigen manier terwijl hij geholpen wordt door de structuur die door de leergids wordt
geboden. De leergids biedt leerlingen een aantal werkbladen die ondersteunend zijn bij het werken aan een
project. Het materiaal bestaat uit drie delen, voor groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8. De bevatten een
uitleg voor de leerkracht en een leerlingendeel.
Onderdelen:
Complete set van drie delen

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

27,00
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Zoektocht van een held
Lesmateriaal voor hoogbegaafden
‐

http://www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com

Het project beschrijft de twaalf stappen van een heldenverhaal. Maar eerst leren leerlingen over de vaste
personages ‐ de archetypes ‐ die altijd in een heldenverhaal voorkomen. Harry Potter dient (mede) als voorbeeld
van een heldenverhaal. Zodra de structuur en de opzet van een heldenverhaal bekend is, zijn de leerlingen in
staat om een eigen heldenverhaal uit te werken, door invulling te geven aan de twaalf vaststaande stappen en
omschrijvingen te maken van de personages (de archetypes) die in het verhaal voorkomen. Het project bevat
hiervoor werkbladen.
Te downloaden via de website www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com
Onderdelen:
Zoektocht van een held

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

0,00
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rekenen en wiskunde
32 Breinkrakers
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Kopieerboek met 32 rekenkundige vakoverstijgende raadsels voor de plusleerlingen in groep 6 t/m 8. Doel van
het materiaal is het ontwikkelen van leesbegrip, systematisch en logisch denken, analyseren en classificeren en
vergroten van concentratie‐ en doorzettingsvermogen. Er zijn zes categorieën opgaven: logisch denken en
conclusies trekken, omgaan met ruimtelijke oriëntatie en geometrische vormen, structureren en ordenen, taal
en woordenschat, rekenkundige problemen en precies waarnemen. De meer begaafde leerlingen kunnen de
opdrachten zelfstandig maken, minder begaafde leerlingen onder begeleiding van de docent. Ook verkrijgbaar
bij Schubi.
Onderdelen:
32 Breinkrakers

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

24,50

3D‐brick
K2‐Publisher BV
0172 ‐ 610375

http://www.k2‐publisher.nl

3D Brick is materiaal ter bevordering van het ruimtelijk inzicht. Het materiaal bestaat uit een Brick map met
kopieerbladen (A4‐formaat) inclusief een set 3D‐Brick blokken. De map 3D Brick bestaat uit drie delen van elk
vijftien oefenbladen en kennen een opklimmende moeilijkheid. De eerste vijf bladen van elk deel introduceren
de volgende tien opdrachten op de voorzijde en op de achterzijde van elk blad staat de controlefiguur. Met de
blokken worden de opdrachten van de oefenbladen gemaakt. Als uitbreiding is de kopieerband DUO‐3D‐brick
verkrijgbaar. Bij de opdrachten uit deze map dienen twee sets bouwstenen gebruikt te worden. Er zijn vier series
met elk tien oefenbladen opklimmend in moeilijkheid.
Onderdelen:
Map + set 3D‐bricks

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

44,70

Kopieerband Duo‐3D‐brick

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

35,20

Anti‐virus
Bekius Schoolmaterialen
0227 ‐ 602406

http://www.schoolmaterialen.nl

Schuifpuzzel waarbij de puzzelstukken in verschillende vormen en kleuren diagonaal verschoven kunnen
worden. Dit mag per puzzelstuk maar ook per groep. Doel is om het rode puzzelstuk (het virus) uit het spelbord
te verwijderen. Het spel bevat zestig opdrachtkaarten, verdeeld over vier niveaus.
Het spel is ontwikkeld door Smart Games en verkrijgbaar bij speelgoedzaken en schoolleveranciers.
Onderdelen:
Anti‐virus

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

19,95
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Block it
Game Master, The
0180‐320057

http://www.thegamemaster.nl

Bordspel voor maximaal vier spelers, gericht op het stimuleren van ruimtelijk inzicht en motorische
vaardigheden. De spelers proberen door het handig draaien van de spelstukken hun blokken op gelijkgekleurde
velden op het spelveld te plaatsen en daarbij de mogelijkheden van hun medespelers zoveel mogelijk te
blokkeren. Inhoud: kunststof spelbord, 25 speeltegels, twaalf gekleurde blokken en een dobbelsteen.
Het spel is via spellenspeciaalzaken of internet (bijvoorbeeld www.spellenhut.nl of www.besteleenspel.nl)
verkrijgbaar.
Onderdelen:
Block it

20,00

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

Blokus
Mattel
http://www.mattel.com
Kunststof legspel, gericht op het bevorderen van het ruimtelijk inzicht. Elke speler heeft een set van 21
speelstukken: de monomino's, alle domino's, alle triomino's, alle tetromino's en alle pentomino's. In gewoon
Nederlands betekent dat: alle mogelijke figuren die met 1, 2, 3, 4 of 5 vierkantjes gevormd kunnen worden
waarbij gespiegelde vormen zijn weggelaten. Het speelbord biedt ruimte om deze stukken, volgens bepaalde
regels, te plaatsen. De speler die aan het einde van het spel het minst aantal vierkantjes in zijn resterende
stukken heeft wint het spel. Het spel is bedoeld voor twee tot vier spelers.
Inhoud: een speelbord, vier sets van 21 speelstukken en een spelregelboekje in zes talen.
Het spel is onder andere verkrijgbaar in speelgoedwinkels en via internet (www.besteleenspel.nl,
www.spellenhut.nl).
Onderdelen:
Blokus

27,00

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

Bolleboos rekenen/wiskunde
Kluwer
0172 ‐ 466800

http://www.kluwer.nl

Aanvullend rekenmateriaal voor begaafde leerlingen. Bolleboos rekenen/wiskunde is het resultaat van het
Bolleboos‐project dat in 1992 onder leiding van de SLO werd gestart. Het gaat uit van zogenaamde compacten:
de leerlingen nemen de basisstof versneld op en verdiepen hun kennis door aanvullende materialen buiten het
reguliere lesprogramma. Iedere module bestaat uit één of meer leerlingenboekjes (kopieermateriaal), een
toelichting met didactische aanwijzingen en suggesties voor de leerkracht, antwoorden van de opdrachten en
een ringband. De gehele methode bestaat uit zeven modulen die verdeeld over drie jaar, in abonnementvorm
gaan verschijnen. De modulen zijn onderverdeeld in katernen. Leerlingen worden gedurende meerdere lesuren
uitgenodigd om zelf op onderzoek te gaan met behulp van de vragen, opdrachten en lesmaterialen.
Onderdelen:
Mozaieken

BAO 2‐4 Hoogbegaafden

978‐90‐14‐09662‐9

68,00

Getallen in de maak

BAO 4‐5 Hoogbegaafden

978‐90‐14‐09660‐5

68,00

Zeg, ken jij die rekenmachines al?

BAO 6‐7 Hoogbegaafden

978‐90‐14‐09657‐5

68,00

Het groot problemenboek

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐14‐09661‐2

68,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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De reis om de wereld in 80 dagen

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐14‐09659‐9

68,00

Wiskunde van de kalender

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐14‐09658‐2

68,00

Breuken

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐14‐09663‐6

68,00

Doordenkertjes

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐14‐09656‐8

68,00

Breinkwekers
Heutink
0548 ‐ 536666

http://www.heutink.nl

Verzameling van vijftig spellen die kinderen uitdagen zich verder te ontwikkelen, geleverd in twee sets. Set 1
bevat 25 spellen die bedoeld zijn om alleen te spelen. De spellen uit set 2 worden gespeeld met twee of vier
leerlingen. De spellen zijn allemaal voorzien van een handleiding voor de leerlingen zodat ze zonder uitleg van de
leerkracht aan de slag kunnen. Bij de spellen zitten bekende materialen zoals Tantrix en de Rubik‐kubus. De
opbergkast is voorzien van rode bakken voor de individuele spellen of blauwe bakken voor de groepspellen.
Voor de implementatie van het materiaal is het mogelijk een workshop te volgen.
Onderdelen:
Set 1

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

432,00

Set 2

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

618,00

Kast met opbergbakken

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

1024,95

Cannibal monsters
Bekius Schoolmaterialen
0227 ‐ 602406

http://www.schoolmaterialen.nl

Spelvorm voor kinderen van 7 jaar en ouder. De bedoeling is monsters elkaar te laten opeten door ze te
stapelen. Een monster kan alleen eten wanneer het past op het monster dat het wil opeten. Het spel kan door
één kind gespeeld worden.
Onderdelen:
Cannibal monsters

BAO 4‐8 Hoogbegaafden

19,95

Chicken shuffle
Bekius Schoolmaterialen
0227 ‐ 602406

http://www.schoolmaterialen.nl

Spelvorm voor kinderen van 6 jaar en ouder. De bedoeling is de puzzelstukken zodanig te schuiven dat er geen
kip bovenop een ander dier komt te zitten. Het spel bevat 48 opdrachten en is door één kind te spelen.
Onderdelen:
Chicken shuffle

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

9,50
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Colour code
Bekius Schoolmaterialen
0227 ‐ 602406

http://www.schoolmaterialen.nl

Bouwspel waarbij voorbeelden nagebouwd moeten worden door de juiste plaatjes te combineren. Het spel
bestaat uit achttien doorzichtige plaatjes met gekleurde vormen, houder, boekje met honderd opdrachten
oplopend in moeilijkheidsgraad en oplossingen.
Het spel is ontwikkeld door Smart Games en ondermeer verkrijgbaar bij speelgoedzaken en schoolleveranciers.
Onderdelen:
Colour code

BAO 2‐8 Hoogbegaafden

24,00

Computer als blokkendoos, De
Noordhoff Uitgevers BAO
030 ‐ 6383 333

http://www.noordhoffuitgevers.nl

Boek met een beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van het computerprogramma 'Bouwen met blokken'.
Dit programma, dat met het boek wordt meegeleverd, is een eenvoudig te bedienen 3D‐programma waarmee
blokkenbouwsels kunnen worden gemaakt en van alle kanten kunnen worden bekeken. Dit programma is
bedoeld ter ondersteuning van het meetkundeonderwijs in de basisschool en heeft als doel het ontwikkelen van
ruimtelijk inzicht en ruimtelijk redeneervermogen van de leerling.
Gratis te downloaden via http://pabowijzer.noordhoff.nl/Portals/2/paboportal/pdf/9789001109370.pdf
Onderdelen:
De computer als blokkendoos

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

0,00

Bouwen met blokken

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

0,00

Da Vinci Code
Identity Games
010‐2014555

http://www.identitygames.nl

Spel waarin iedere speler de geheime cijfercode van zijn tegenstander probeert de kraken zonder daarbij zijn
eigen code te onthullen. Het spel bestaat uit twaalf witte en twaalf zwarte stenen, die per kleur genummerd zijn
van 0 tot 11. Het spel kan met twee tot vier spelers vanaf groep 4 gespeeld worden.
Het spel is ondermeer verkrijgbaar via speelgoedwinkels en internet (www.besteleenspel.nl of www.bol.com).
Onderdelen:
Da Vinci Code

BAO 4‐8 Hoogbegaafden

11,00

Doeboeken Vierkant voor wiskunde
Vierkant voor wiskunde, Stichting
071‐5277129

http://www.vierkantvoorwiskunde.nl

Serie opdrachtenboeken voor leerlingen vanaf groep 7 van het basisonderwijs die op een leuke en uitdagende
manier aan wiskundige onderwerpen willen werken. Er zijn ruim twintig doeboeken met verschillende thema's
verschenen.
Onderdelen:
Doeboek 1 Spelen op een slimme manier

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

7,00

Doeboek 2 Tegels leggen, en dergelijke

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

7,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Doeboek 3 Veelvlakken

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

7,00

Doeboek 4 Kun je deze oplossen?

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

7,00

Doeboek 5 Van plattegrond tot scharrelkip

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

7,00

Doeboek 7 Fibonacci‐getallen en de gulden
snede

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

7,00

Doeboek 8 Magische vierkanten

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

7,00

Doeboek 9 De veelzijdigheid van vierkanten

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

7,00

Doeboek 10 Durf je deze aan te pakken?

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

7,00

Doeboek 11 Knopen

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

7,00

Doeboek 13 Met passer en latje

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

7,00

Doeboek 14 Getallen

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

7,00

Puzzelkalender 1999

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

7,00

Doeboek 16 Puzzels voor junioren

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

7,00

Doeboek 17 Zelf Escher‐achtige
vlakvullingen ontwerpen

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

7,00

Doeboek 18 Het getal pi

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

7,00

Doeboek 19 Lijnen in perspectief

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

7,00

Puzzelkalender 2000

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

7,00

Doeboek 21 Kijk op kegelsneden

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

7,00

Doeboek 22 Cryptologie

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

7,00

Puzzelkalender 2005

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

7,00

Doeboek 24 Grafen

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

7,00

Doeboek 25 Getalfiguren

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

7,00

Equate
Bazalt
0118 ‐ 480880

http://www.bazalt.nl

Rekenspel voor 2‐4 spelers of teams dat een beroep doet op de combinatie van rekenvaardigheid en strategisch,
kritisch en creatief denken. Het spel werkt op scrabblewijze en bestaat uit een speelbord, 190 stenen, en vier
bordjes voor de spelers om de stenen op te zetten. De spelers proberen een zo hoog mogelijke score te halen
door slimme rekenbewerkingen neer te leggen. He spel is naar niveau aan te passen en kan gespeeld worden
met spelers vanaf 8 jaar.
Zowel de docenten‐ als de leerlingenhandleiding is gratis te downloaden.
Onderdelen:
Spel Equate

BAO 4‐8 VO 1‐6
Hoogbegaafden

34,00

Docentenhandleiding Equate

BAO 4‐8 VO 1‐6

0,00

Leerlingenhandleiding Equate

BAO 4‐8 VO 1‐6

0,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Flic‐flac
Bekius Schoolmaterialen
0227 ‐ 602406

http://www.schoolmaterialen.nl

Reken‐ en strategiespel voor groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs. Doel is het verhogen van de
rekenvaardigheid en het bevorderen van het strategisch denken. Het materiaal bestaat uit een houten bord met
een groen vilten speelveld, vier x twaalf kleppen met de getallen t/m twaalf, twee gewone dobbelstenen, één
twaalfkantige dobbelsteen met de getallen t/m twaalf en een handleiding. De leerlingen oefenen en herhalen
spelenderwijs de rekenbewerkingen en het splitsen van getallen op hun eigen niveau.
Onderdelen:
Flic‐flac

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

54,25

Fragmind
Arabesk
010‐2140361

http://www.arabesk.nl

Spel, gebaseerd op DNA technologie, te spelen door leerlingen vanaf groep 3 van het basisonderwijs. In
Fragmind stellen de speelstukken dergelijke kleine DNA fragmenten voor. Het is de bedoeling om deze samen
te stellen tot een langere DNA‐keten. De kolommen in het spel komen overeen met de posities van de
bouwstenen in de DNA‐keten. Op elke positie kan er slechts één soort bouwsteen gebruikt worden. Vandaar dat
op het einde van het spel alle knikkers in eenzelfde kolom dezelfde kleur moeten hebben.
Voor Fragmind werd een DNA fragmentatie‐methode gebruikt die geïnspireerd is op recent ontwikkelde
spitstechnologie in de biotechnologie (een uitvinding van het bedrijf Methexis‐Genomics NV, Gent, België). Om
elke opdracht van het spel op te kunnen lossen, volstaan de volgende gegevens over elk DNA‐fragment
(speelstuk):
‐ de lengte (het aantal knikkers in het speelstuk);
‐ de samenstelling van de bouwstenen (hoeveel knikkers er van elke kleur in het speelstuk zitten);
‐ de identiteit van de laatste bouwsteen (kleur van de meest rechtse knikker).
Het oplossen van een Fragmind puzzel roept bovendien interessante (wiskundige) vragen op:
‐ bestaat er voor elke opdracht slechts één oplossing?;
‐ indien er meerdere oplossingen kunnen gevonden worden, bestaat er dan een verband tussen de verschillende
oplossingen?;
‐ bestaat er een niveau (aantal speelstukken in de puzzel) waarbij het onmogelijk is om een opgave te bedenken
die slechts één oplossing heeft?;
‐ hoe gemakkelijk of moeilijk is het om Fragmind puzzels op te lossen als er meer of minder kleurtypes gebruikt
zouden worden?
In ieder geval opent Fragmind voor de meer wiskundig geïnteresseerde speler een nieuwe wereld van vragen,
minstens even rijk als de wereld van het DNA.
Het spel is verkrijgbaar via Arabesk en in gespecialiseerde speelgoedwinkels.
Onderdelen:
Fragmind

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Geen probleem!: strategisch oplossen van rekenproblemen
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Additioneel verrijkings‐ en verdiepingsmateriaal rekenen voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Doel is
leerlingen te leren op een handige, praktische en efficiënte manier:
‐ rekenkundige problemen op te lossen;
‐ rekenkundige leertaken aan te pakken;
‐ te communiceren over rekenen/wiskunde.
Het materiaal bestaat uit twee ringbanden met kopieerbare werkbladen, een correctiesleutel en een
leerkrachtdeel met korte inleiding, instructierichtlijnen en drie instructievoorbeelden.
Ringband 1 is bedoeld voor groep 5/6 en behandelt de volgende strategieën: tekeningen of tabellen maken;
uitbeelden; veronderstellen; schatten en controleren; het aantal mogelijkheden berekenen; patronen zoeken. In
ringband 2 voor groep 7/8 komen aan bod: een boomdiagram ontwerpen; via de weg terug een probleem
oplossen; eenvoudiger getallen gebruiken; meerdere oplossingsmanieren; analyseren en onderzoeken; logisch
redeneren.
Onderdelen:
Groep 5‐6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐5932‐218‐9

49,50

Groep 7‐8

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐5932‐219‐6

49,50

Geometrie voor de basisschool: handelend werken aan
meetkunde
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Oefenmateriaal geometrie voor leerlingen in groep 5 tot en met 8 van het basisonderwijs.
In het materiaal wordt vooral aandacht besteed aan het oefenen van inzicht, de waarneming en de oriëntatie in
de ruimte. Het bevat opdrachten waarin leerlingen gevraagd wordt om creatieve oplossingen te bedenken.
De opdrachten zijn per onderwerp verdeeld over twee niveaus. Differentiatie is mogelijk door twee
verschillende niveaus per onderwerp. Het is de bedoeling dat leerlingen zelfstandig met de opdrachtkaarten
werken. Het materiaal is zelfcontrolerend door middel van antwoordenboeken. De onderwerpen waarover de
opdrachtkaarten verdeeld zijn: vormen, vlakken en symmetrie en patronen. Per leerlingen kan worden
bijgehouden welke opdrachtkaarten gedaan zijn en wat de score is.
Het pakket bevat tachtig opdrachtkaarten, een titelkaart, een registratiekaart, veertien kopieerbladen en een
tiendelige materialenset.
De materialenset bestaat uit: één tweedelige spiegel, één zakje elastieken in vier kleuren, één zak met 100 klik‐
kubussen in twee kleuren, vier kunststof geo‐borden (11 x 11 cm), één set geometrische vormen, één buigzame
geodriehoek, één zakje met vijf cijferdobbelstenen en een kunststof opbergbox.
In de schoolset zijn alle onderdelen in tweevoud opgenomen, in de IB/RT‐set in enkelvoud.
Onderdelen:
Schoolset

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

365,00

IB/RT set

BAO 5‐8

185,00

Extra materialenset (10 delig) in box

BAO 5‐8

87,50

Extra A4 kaartenset (96 delig)

BAO 5‐8

87,50

Extra antwoordenboek A

BAO 5‐8

7,50

Extra antwoordenboek B

BAO 5‐8

7,50

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Geobord (11 x 11 cm), kunststof (4 ex.)

BAO 5‐8

34,50

Zakje klik‐kubussen in 2 kleuren (100‐delig)

BAO 5‐8

14,50

Opbergbox kunststof

BAO 5‐8

11,00

Go
Diverse leveranciers
Bordspel voor twee personen. Het is te vergelijken met schaken of dammen. Het wordt gespeeld op een
vierkant bord van 19 x 19 lijnen. Op de kruispunten worden tijdens het spel om beurten witte of zwarte stenen
geplaatst. De ene speler speelt met de witte en de andere de zwarte stenen. Het doel van het spel is het
beheersen van een groter deel van het bord dan de tegenstander.
Het spel is in veel verschillende uitvoeringen verkrijgbaar bij ondermeer speelgoed‐ en internetwinkels.
Onderdelen:
Go

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

Gogetter
Arabesk
010‐2140361

http://www.arabesk.nl

Materiaal bestaande uit een bordspel met een boekje met 24 opdrachten. De opzet is dat er telkens met de
puzzelstukken een weg gevormd moet worden van de ene naar de andere kant.
Er zijn vier verschillende variaties verkrijgbaar: Kat en muis, Land en water, Prins en prinses, Mummy Mysterie.
Onderdelen:
GoGetter 1 Kat en muis

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

19,99

GoGetter 2 Land en water

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

19,99

GoGetter 3 Prins en prinses

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

19,99

GoGetter 4 Mummy mysterie

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

19,99

Griekse taal en rekenen op z'n Grieks
Lesmateriaal voor hoogbegaafden
‐

http://www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com

Werkboekje voor hoogbegaafde leerlingen in groep 6‐7 van het basisonderwijs. Het werkboekje bevat een
aantal opdrachten over het Griekse alfabet en de manier waarop de Oude Grieken rekenden. De Oude Grieken
hadden echter geen cijfers! Hoe deden ze dit dan?
Het materiaal is te downloaden op de site www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com.
Onderdelen:
Griekse taal en rekenen op z'n Grieks

BOA 6‐7 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Hide & seek
Bekius Schoolmaterialen
0227 ‐ 602406

http://www.schoolmaterialen.nl

Logisch denkspel dat bestaat uit een bordspel met puzzelstukken en een boekje met opdrachten. Er zijn twee
versies leverbaar: Safari en Piraten.
Elk puzzelstuk heeft zijn eigen vorm en kan op andere posities afbeeldingen tonen of verbergen. Door de
openingen in de puzzelstukken blijven er altijd negen plaatsen zichtbaar. Wanneer je bijvoorbeeld bij Hide &
Seek Safari twee olifanten en twee leeuwen nodig hebt, wil dit zeggen dat er vijf plaatsen leeg moeten blijven:
negen zichtbare plaatsen ‐ twee olifanten ‐ twee leeuwen = vijf lege plaatsen. Vaak kan je een opdracht sneller
oplossen als je je concentreert op de lege plaatsen in plaats van op de dieren. Het spel loopt in
moeilijkheidscategorie omhoog van Starter tot Master. Er is voor elke opdracht maar één oplossing.
Onderdelen:
Safari

BAO 1‐6 Hoogbegaafden

19,95

Piraten

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

19,95

Invers
HAS Het Andere Spel
http://www.gipf.com/hetanderespel
Denkspel voor twee spelers vanaf groep 3 van het basisonderwijs. Het spel wordt gespeeld met 19 gele en 19
rode tegels. Deze tegels zijn aan de ene kant volledig gekleurd en aan de andere kant neutraal met een indicatie
van de kleur aan de andere kant. Om te beginnen worden 18 gele en 18 rode tegels afwisselend op het bord
gelegd met de gekleurde zijde bovenaan: geel, rood, geel, rood, enz. Beide spelers hebben één tegel over.
Wanneer een speler aan de beurt is, moet hij een stuk in het spel duwen, zodat er aan de tegenoverliggende
zijde van het bode een andere tegel uit het spel wordt geduwd. Deze tegel wordt gebruikt om de volgende zet
uit te voeren.
Er wordt gespeeld volgends drie duidelijke regels:
‐ elke gekleurde tegel die uit het spel wordt geduwd, wordt omgedraaid;
‐ het is toegestaan om een reeds omgedraaide tegel van je eigen kleur een tweede keer uit het spel te duwen,
waarbij deze omgedraaid blijft;
‐ het is niet toegestaan een reeds omgedraaide tegel van je tegenstander uit het spel te duwen.
De speler die er als eerste in slaagt al zijn stukken om te draaien wint het spel. Of wel: het doel is alle stukken
van je kleur minstens één keer uit het spel te duwen. Leerpunten zijn: vooruitdenken, concentreren,
tegenstander op het verkeerde been brengen, trainen van ruimtelijk inzicht.
Het spel is ontwikkeld bij Peri/PPG en bij de betere speelgoedwinkel en via internet verkrijgbaar.
Onderdelen:
Invers

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

17,45

IQ puzzel/2D game
Bekius Schoolmaterialen
0227 ‐ 602406

http://www.schoolmaterialen.nl

Spel voor de ruimtelijke visie voor leerlingen vanaf groep 4. Het doel is creatieve oplossingen te zoeken om de
diverse opdrachten te maken. Het kan zowel op school als thuis worden gespeeld.
Onderdelen:
IQ puzzel/2D game

BAO 4‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

10,00
Pagina 79 van 129

Leermiddelen voor hoogbegaafden

IQ splash
Bekius Schoolmaterialen
0227 ‐ 602406

http://www.schoolmaterialen.nl

Logisch 2D denkspel voor groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs. Het spel wordt gespeeld met behulp van een
111 opdrachten, een spelbord en puzzelstukken van verschillende vormen en kleuren. De opdrachten nemen
toe in moeilijkheidsgraad. Door de eenvoud van de eerste opdrachten kunnen leerlingen al heel jong beginnen
met dit spel. Het spel kan door één speler worden gespeeld.
Onderdelen:
IQ splash

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

9,95

Japanse puzzels
Denksport
http://www.denksport.nl
Japanse puzzels komen voor in verschillende puzzelbladen (Japanse beeldzoekers bij Denksport en Japanse
puzzels bij Puzzelsport). Japanse puzzels zijn pittige puzzels waarin het aankomt op logisch denkvermogen. Het is
de bedoeling dat een verborgen tekening wordt onthuld, die wordt bepaald door de getallen die boven en links
van het diagram staan. Deze getallen geven ieder een groepje aaneengesloten zwarte of gekleurde vakjes aan.
De volgorde waarin de getallen staan is ook de volgorde van de groepjes in de kolom of regel. Tussen twee
groepjes van dezelfde kleur zit minstens één wit vakje. Tussen een zwart en een gekleurd groepje hoeft géén wit
vakje te zitten. Er kunnen ook witte vakjes aan het begin of einde van een regel of kolom staan.
Onder andere verkrijgbaar bij tijdschriftenkiosk of via de uitgever.
Onderdelen:
Japanse puzzels

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

4,00

Kaleidoscope
Arabesk
010‐2140361

http://www.arabesk.nl

Kaleidoscope bevat achttien unieke stukken, elk uniek in kleur, vorm en afmeting. Met deze achttien stukken in
primaire kleuren tegen een zwarte achtergrond kunnen de meest uiteenlopende afbeeldingen gelegd worden.
Het doel is simpel, leg de stukken terug in de vorm volgens het gekozen patroon en overwin de uitdaging. Bij de
Deluxe uitvoering wordt een cd‐rom geleverd zodat men het puzzelspel ook online kan spelen. Hierbij krijgt men
een unieke code die een levenslang lidmaatschap biedt voor de website www.funkc.com. Deze website
publiceert wekelijks een compleet nieuwe uitdaging voor de komende honderd jaar. Hier kan men ook
deelnemen aan een wekelijkse en maandelijkse online competitie waar men prijzen kan winnen. Hier kan men
ook proberen om een steeds hogere plaats op de wereldranglijst te bereiken.
Het materiaal is ontwikkeld door Dr. Wood Challenge Centre en is ondermeer verkrijgbaar bij speelgoedzaken,
spellenspeciaalzaken en via internet, bijvoorbeeld Arabesk.
Onderdelen:
Kaleidoscope

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

24,99
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Kangoeroe rekentoppers
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Uitdagende rekensommen voor (plus)leerlingen in de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs. De rekentoppers
kunnen ingezet worden als voorbereiding op de jaarlijkse kangoeroewedstrijden, maar ook voor zelfstandig
werk, kieskast of extra uitdaging.
De rekentoppers bestaan uit opgaven van voorgaande wedstrijdjaren. Bij het beantwoorden van de opgaven
wordt creativiteit, inzicht en doorzettingsvermogen van de leerling gevraagd. Elke opgave is voorzien van
didactische tips voor leerlingen en bevat uitgebreide uitwerkingen om van de fouten te kunnen leren.
De opgaven zijn onderscheiden in verschillende rekenthema's. In het A‐deel komen delen, eigenschappen,
oriëntatie en vergelijkingen aan de orde. In de B‐delen wordt ingegaan op regelmaat, tellen, vergelijken,
vergelijkingen en volgorde bewerkingen. Daarnaast komen de rekenthema's in een bepaalde context aan bod.
De indeling in context bestaat uit: geld, getallen, lijn, ruimte, tijd, uitslag, verhaal, vlak, volgorde en vouwen.
De rekentoppers zijn als kopieerboek of als oefenboek te bestellen.
Onderdelen:
Kopieerboek A groep 5/6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐8664‐210‐6

14,50

Kopieerboek B groep 5/6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐8664‐211‐3

14,50

Kopieerboeken A+B groep 5/6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

22,50

Oefenboek A groep 5/6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

19,50

Oefenboek B groep 5/6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

19,50

Kopieerboek A groep 7/8

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐8664‐212‐0

14,50

Kopieerboek B groep 7/8

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐8664‐213‐7

14,50

Kopieerboeken A+B groep 7/8

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

22,50

Oefenboek A groep 7/8

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

19,50

Oefenboek B groep 7/8

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

19,50

Katamino
Arabesk
010‐2140361

http://www.arabesk.nl

Katamino is in de eerste plaats een hersenbreker met veel mogelijkheden en oplossingen, maar daarnaast is het
ook een vlot en snel spel voor twee personen. Het wordt gespeeld met twaalf stukken die allen qua oppervlakte
gelijk zijn, maar qua vorm verschillend. Eerst kiezen de spelers om de beurt een stuk uit de voorraad, tot alle
stukken op zijn en beiden dus zes stukken hebben. Vervolgens leggen ze ieder om de beurt een stuk op het bord.
De eerste die geen stuk meer kan leggen, verliest het spel.
Je moet proberen stukken zodanig op het bord te plaatsen, dat jouw resterende stukken nog wél passen in de
overblijvende vrije ruimte, maar die van je tegenspeler niet meer. In dit opzicht kun je Katamino beschouwen als
een puzzel die je niet in je eentje speelt, maar met twee ‐ en het doel is ervoor te zorgen dat de ander niet
verder kan puzzelen. Ook zeer geschikt om alleen te spelen. Met de houten uitvoering kun je bovendien 3D‐
puzzelen. De junior versie is al geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. De prijs is afhankelijk van de uitvoering en is
dus een richtprijs.
Onderdelen:
Katamino

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

36,00
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Khet the lasergame
Productief BV
010 ‐ 2142566

http://www.productief.nl

Bordspel voor twee spelers waarbij de strategie van schaken wordt gecombineerd met de spanning van
lasergamen. Om de beurt beweeg je één van de Egyptische speelstukken met of zonder spiegel. Je hebt vier
typen speelstukken: farao, obelisk, piramide en djed. Als je aan de beurt bent mag je één speelstuk één stap
verzetten of draaien. Elke beurt wordt afgerond door je eigen laser af te vuren. De spiegels bepalen het pad van
de laserstraal. Wordt een speelstuk geraakt door de laserstraal, dan verdwijnt het direct van het speelveld. Het
ultieme doel is om de farao van je tegenstander te raken, maar pas op dat jouw farao niet geraakt wordt, want
dan ben je uitgespeeld.
Onderdelen:
Khet the lasergame

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

65,00

Kien rekenen
Malmberg BV BAO, Uitgeverij
073‐6288722

http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs.htm

Kien rekenen biedt materiaal voor snelle en goede rekenaars in de groepen 3 t/m 8. Het materiaal is zodanig dat
leerlingen er zelfstandig mee aan de slag kunnen. Per leerjaar is er een verzameling van dertig onderwerpen.
Deze onderwerpen zijn geordend in vier categorieën: thema, getallen, meten en meetkunde en redeneren. In de
categorie thema staat een grote context centraal, waarin diverse rekenactiviteiten gevraagd worden. De
categorie getallen bevat vooral opdrachten rond getalbegrip en basisvaardigheden. In meten en meetkunde
staan uiteenlopende onderwerpen. De kinderen moeten er vaak veelbij tekenen. In redeneren ligt het accent op
het redeneren, uiteraard toegesneden op het niveau van de kinderen. Als een leerlingen klaar is met een
onderwerp, dan kan het zelf het gemaakte werk nakijken met het antwoordenboek. Daarin staat niet alleen het
antwoord, maar ook de berekening. Als het antwoord van het kind niet klopt, kan het met die berekening
nagaan, waar een fout is gemaakt. Kien rekenen kan naast elke reguliere methode gebruikt worden.
Onderdelen:
Tipboekje groep 3

BAO 3 Hoogbegaafden

978‐90‐345‐1463‐9

9,90

Kopieermap groep 3

BAO 3 Hoogbegaafden

978‐90‐345‐1451‐6

204,00

Antwoorden groep 3

BAO 3 Hoogbegaafden

978‐90‐345‐1457‐8

13,00

Tipboekje groep 4

BAO 4 Hoogbegaafden

978‐90‐345‐1464‐6

9,90

Kopieermap groep 4

BAO 4 Hoogbegaafden

978‐90‐345‐1452‐3

204,00

Antwoorden groep 4

BAO 4 Hoogbegaafden

978‐90‐345‐1458‐5

13,00

Tipboekje groep 5

BAO 5 Hoogbegaafden

978‐90‐345‐1465‐3

9,90

Kopieermap groep 5

BAO 5 Hoogbegaafden

978‐90‐345‐1453‐0

204,00

Antwoorden groep 5

BAO 5 Hoogbegaafden

978‐90‐345‐1459‐2

13,00

Tipboekje groep 6

BAO 6 Hoogbegaafden

978‐90‐345‐1466‐0

9,90

Kopieermap groep 6

BAO 6 Hoogbegaafden

978‐90‐345‐1454‐7

204,00

Antwoorden groep 6

BAO 6 Hoogbegaafden

978‐90‐345‐1460‐8

13,00

Tipboekje groep 7

BAO 7 Hoogbegaafden

978‐90‐345‐1467‐7

9,90

Kopieermap groep 7

BAO 7 Hoogbegaafden

978‐90‐345‐1455‐4

204,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Antwoorden groep 7

BAO 7 Hoogbegaafden

978‐90‐345‐1461‐5

13,00

Tipboekje groep 8

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐345‐1468‐4

9,90

Kopieermap groep 8

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐345‐1456‐1

204,00

Antwoorden groep 8

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐345‐1462‐2

13,00

Kinato (Pyramidespel)
Arabesk
010‐2140361

http://www.arabesk.nl

Smart Kinato is een combinatie van de ouderwetse puzzel en een tangram. Het spel bestaat uit een keten van
zestien kleine driehoekjes die bestaan uit twee kleuren. Er zijn vele verschillende puzzelpatronen mogelijk om
een grote driehoek te maken.
Verkrijgbaar bij speelgoedzaken en via internet.
Onderdelen:
Kinato

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

10,00

Koehandel
Diverse leveranciers
Spel voor 3 tot 5 spelers vanaf groep 6 van het basisonderwijs. De spelers proberen op de veemarkt een zo'n
waardevol mogelijke veestapel te vergaren. Het gaat om bieden, kopen en bluffen tot alle dieren als kwartetten
bij elkaar zijn. Elk soort dier heeft zijn eigen waarde. Bij het spel is de interactie tussen de spelers belangrijk.
De speldoos bevat veertig dierkaarten (vier kwartetten), geldkaarten en een spelregelboekje.
Het spel wordt door Ravensburger op de markt gebracht en is verkrijgbaar bij ondermeer speelgoedwinkels en
via internet.
Onderdelen:
Koehandel

BAO 3‐5 Hoogbegaafden

10,00

Logigram
Denksport
http://www.denksport.nl
Puzzels waarin het draait om logisch redeneervermogen, ook wel logikwis genoemd. Ze zijn in te zetten voor
leerlingen vanaf groep 5 van het basisonderwijs.
Het doel is om een aantal gegeven aanwijzingen te combineren om daaruit een eindconclusie af te leiden over
de dingen die in die aanwijzingen genoemd worden. Afhankelijk van deze aanwijzingen kan de
moeilijkheidsgraad uiteenlopen van matig eenvoudig tot zeer complex.
De puzzels worden als tijdschrift uitgegeven en zijn onder andere verkrijgbaar bij tijdschriftenkiosk, boekwinkels
en de uitgever. De prijs is een richtprijs en kan variëren per soort uitgave.
Onderdelen:
Logigram

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

3,00
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Lost cities
Diverse leveranciers
Kaartspel voor twee leerlingen vanaf groep 5 van het basisonderwijs. Het spel bestaat uit een langwerpig
speelbord en zestig kaarten. Er zijn vijf kleuren (rood, wit, geel, blauw en groen) en van elke kleur zijn er drie
vermenigvuldigingskaarten en kaarten die genummerd zijn van 2 tot en met 10. Elke speler krijgt aan het begin
van het spel acht kaarten. De andere kaarten vormen de gedekte trekstapel. Tijdens de beurt mag de speler
kiezen uit twee acties:
‐ een kaart van de trekstapel pakken;
‐ een kaart van de aflegstapel op het bord pakken.
Daarna moet de speler weer een kaart wegleggen: of aanleggen aan zijn eigen expedities of wegleggen op de
aflegstapel op het bord.
De bedoeling is om een zo lang mogelijke expeditie te maken (met zoveel mogelijk punten). Het lijkt erg op
patience. Er mogen alleen hogere kaarten aangelegd worden. Je mag zelf bepalen hoeveel expedities je opzet
(hoeveel kleuren je spaart en aanlegt). Het starten van een nieuwe expeditie (het neerleggen van een nieuwe
kleur) kost wel 20 punten. Je moet dus zorgen dat de expeditie minimaal de waarde 20 krijgt wil je er niet op
bijleggen. Bijzonder zijn de vermenigvuldigingskaarten. Die mag je alleen aan het begin van je expeditie leggen.
Eén vermenigvuldigingskaart geeft twee keer de waarde van de expeditie, twee kaarten drie keer de waarde en
drie kaarten vier keer de waarde. Ook gelden de vermenigvuldigingskaarten als de score negatief is! Dan wordt
de negatieve score vermenigvuldigd. Wanneer de trekstapel op is, worden de punten geteld. Wie na drie
spelletjes de meeste punten heeft, is winnaar.
Het spel is uitgebracht door 999games en verkrijgbaar bij ondermeer speelgoedwinkels en op internet
(www.besteleenspel.nl of www.spellenhut.nl).
Onderdelen:
Lost cities

15,00

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

Magico
Diverse leveranciers
Verkrijgbaar bij: Bekius, Reinders. Reken‐ en strategiespel voor groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs. Doel is het
verhogen van de rekenvaardigheid, het ontwikkelen van strategisch inzicht en het bevorderen van creativiteit en
flexibiliteit. Het materiaal bestaat uit een houten bord met vier of negen vakjes, houten rode en blauwe kralen,
opdrachtenkaarten en een handleiding.
Onderdelen:
Magico 4

BAO 4‐6 Hoogbegaafden

39,00

Magico 9

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

44,00

Max denkwerk voor gevorderden
K2‐Publisher BV
0172 ‐ 610375

http://www.k2‐publisher.nl

Lesmateriaal voor hoogbegaafde leerlingen in groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Het materiaal is niet
afhankelijk van groep of leeftijd en bevat rekenen/wiskunde opgaven voor aritmetica, magische driehoeken,
getallenster, tabellenopgaven, sudoku's, logische tegenstellingen, paradoxen, probleemopgaven en
geometrische opgaven.
Onderdelen:
Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Max Denkwerk voor gevorderden

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

19,70

Neurocampus braintraining
Neurocampus
http://www.neurocampus.com
Website in de vorm van een fictieve campus met hersenoefeningen. Deze oefeningen zijn verdeeld over vijf
faculteiten, elk gericht op een cognitieve vaardigheid (taal, rekenen, inzicht, geheugen en logica). Bij taal worden
zes oefeningen onderscheiden: synogram, crypto, anagram, switch, woordlink en letterdans. Faculteit rekenen:
rekenrij, combitel, bellenblaas, rekenmaar, xkeerx en keercirkel. Inzicht bevat de onderdelen: blokken,
schaduwfiguur, schuifraster, dobbelsteen, vormfiguur en spiegelbeeld. Geheugen: laaghoog, wieiswie,
combimemo, ballenfuik, getallenbord en snelweg. Er worden bij alle faculteiten drie niveaus onderscheiden:
bachelor, master en PhD. Als van een faculteit alle tentamens zijn gehaald, kan men examen doen om
vervolgens (bij een voldoende resultaat) door te gaan naar een hoger niveau.
Het is ook mogelijk om hersenoefeningen op thema te selecteren; deze hebben een iets speelser karakter. De
volgende thema's worden aangeboden: gezondheid, reizen, sport, boeken, film en muziek. Elk thema biedt
vervolgens zes spelvormen op drie niveaus en een examen.
De website is gericht op volwassenen maar bevat ook opgaven die kinderen zullen aanspreken. Website bevat
gesponsorde elementen en hierbij ook reclame.
Onderdelen:
Neurocampus braintraining

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

0,00

Nikitin
Bekius Schoolmaterialen
0227 ‐ 602406

http://www.schoolmaterialen.nl

Spelmateriaal voor het bevorderen van de visuele waarneming en het ruimtelijk inzicht. Het materiaal bestaat
uit houten constructiemateriaal en voorbeeldboekjes. Er zijn verschillende dozen, geschikt voor verschillende
leeftijdsgroepen.
Leverbaar via diverse schoolleveranciers waaronder Schubi en Bekius. Namen kunnen hierbij verschillen.
Onderdelen:
N1 Kleurenblokken

BAO 1‐5 Hoogbegaafden

39,95

N1 Voorbeeldkaarten kleurenblokken

BAO 1‐5 Hoogbegaafden

26,00

N2 Uniblokken

BAO 1‐5 Hoogbegaafden

45,25

N3 Tangram

BAO 1‐5 Hoogbegaafden

39,95

N4 Bouwstenen

BAO 1‐5 Hoogbegaafden

18,95

N5 Geoblokken

BAO 1‐5 Hoogbegaafden

39,95

N6 Getaltorens

BAO 1‐5 Hoogbegaafden

34,90

N8 Logisch combineren

BAO 1‐5 Hoogbegaafden

37,40

N9 Creativo

BAO 1‐5 Hoogbegaafden

37,40

N10 Matrici

BAO 1‐5 Hoogbegaafden

39,95

Basisbox

BAO 1‐5 Hoogbegaafden

132,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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North pole camouflage
Bekius Schoolmaterialen
0227 ‐ 602406

http://www.schoolmaterialen.nl

Logisch denkspel dat bestaat uit een bordspel en een boekje met opdrachten.
Wanneer je eerst goed nadenkt, zal je de oplossing veel sneller vinden dan wanneer je zomaar op goed geluk de
puzzelstukken plaatst. Bestudeer daarom aandachtig de verschillende puzzelstukken en wat er op elke opdracht
is afgebeeld. Begin telkens met het puzzelstuk dat je op het minst aantal plaatsen kan leggen. Is er weinig ijs,
concentreer je dan op de ijsberen. Is er veel ijs maar weinig water, probeer dan eerst de vissen te plaatsen.
Er is telkens maar één oplossing die je terug kan vinden in het boekje. Het spel loopt in moeilijkheidscategorie
omhoog van Starter tot Master.
Onderdelen:
North pole camouflage

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

19,95

Uitbreidingsset

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

9,95

Paletti plus rekenen
Diverse leveranciers
Zelfcontrolerend rekenspel voor leerlingen vanaf groep 2 van het basisonderwijs die wat meer uitdaging nodig
hebben. Het materiaal bestaat uit een spelbord en vier mappen met opdrachtkaarten die oplopen in
moeilijkheidsgraad.
Onderdelen:
Paletti spelbord

BAO 2‐5 Hoogbegaafden

23,50

Paletti plus map 1

BAO 2‐5 Hoogbegaafden

20,90

Paletti plus map 2

BAO 2‐5 Hoogbegaafden

20,90

Paletti plus map 3

BAO 2‐5 Hoogbegaafden

20,90

Paletti plus map 4

BAO 2‐5 Hoogbegaafden

20,90

Piramis
Heutink
0548 ‐ 536666

http://www.heutink.nl

Bouwmateriaal voor de ruimtelijke ontwikkeling. Met Piramis werk je eens op een andere manier met kuben; de
kuben komen op hun punt in het inlegraam te liggen. Met behulp van de voorbeeldkaarten kan het kind
verschillende bouwwerken maken, maar het kind kan ook z'n eigen fantasie laten spreken.
Inhoud: 144 kuben (2,4 x 2,4 cm) in 6 kleuren, 2 inlegramen (34,5 x 24 cm) en 3 bouwkaarten met meerdere
bouwvoorbeelden.
Onderdelen:
Piramis

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

75,72
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Plustaak Rekenen: gevarieerde opdrachten voor rekenen en
wiskunde
Delubas, Educatieve Uitgeverij
0416 ‐ 380482

http://www.delubas.nl

Serie werkboekjes met verrijkingsstof rekenen voor kinderen die wat meer aankunnen. De werkboekjes
bevatten gevarieerde opdrachten die de kinderen zelfstandig kunnen maken en zelf kunnen controleren. Elk
boekje bevat 32 taken die ieder ongeveer een half uur in beslag nemen.
Onderdelen:
Werkboek 3/4

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐001‐4

13,00

Antwoordenboek 3/4

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐002‐1

5,00

Werkboek 4/5

BAO 4‐5 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐003‐8

13,00

Antwoordenboek 4/5

BAO 4‐5 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐004‐5

5,00

Werkboek 5/6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐005‐2

13,00

Antwoordenboek 5/6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐006‐9

5,00

Werkboek 6/7

BAO 6‐7 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐007‐6

13,00

Antwoordenboek 6/7

BAO 6‐7 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐008‐3

5,00

Werkboek 7/8

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐009‐0

13,00

Antwoordenboek 7/8

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐010‐6

5,00

Werkboek 8

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐011‐3

13,00

Antwoordenboek 8

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐012‐0

5,00

Complete set

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

108,00

Polydron rekendriehoeken
Lekopro Polydron
06‐22601650

http://www.lekopro‐polydron.nl

Kunststof constructiemateriaal voor het op speelse wijze rekenen met getallen. De vormen passen aan elkaar
door middel van een uniek kliksysteem. Dit maakt het mogelijk om driedimensionale figuren te maken. Polydron
is ontworpen voor het praktisch uitwerken en onderzoeken van verschillende mogelijkheden op wiskundig
gebied zoals: vorm en ruimte, mozaïek, sorteren en benoemen, probleem oplossen.
Onderdelen:
Optellen met rekendriehoeken

BAO 2‐4 Hoogbegaafden

19,00

Grootverpakking Optellen met
rekendriehoeken (72 elementen)

BAO 2‐4 Hoogbegaafden

84,00

Aftrekken met rekendriehoeken

BAO 2‐4 Hoogbegaafden

19,00

Grootverpakking Aftrekken met
rekendriehoeken (72 elementen)

BAO 2‐4 Hoogbegaafden

84,00

Vermenigvuldigen & delen met
rekendriehoeken

BAO 2‐4 Hoogbegaafden

19,00
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Opdrachtkaarten optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen & delen met
rekendriehoeken

BAO 2‐4 Hoogbegaafden

9,00

Vermenigvuldigen (tafels 2, 5 en 10) met
rekendriehoeken

BAO 3‐5 Hoogbegaafden

19,00

Vermenigvuldigen (tafels 1 t/m 10) met
rekendriehoeken

BAO 3‐5 Hoogbegaafden

19,00

Delen met rekendriehoeken

BAO 4‐6 Hoogbegaafden

19,00

Percentages, breuken en decimalen met
rekendriehoeken

BAO 5‐7 Hoogbegaafden

19,00

Opdrachtkaarten voor decimalen en
breuken met rekendriehoeken

BAO 5‐7 Hoogbegaafden

6,00

Pythagoras: wiskundetijdschrift voor jongeren
Brink, Drukkerij Ten
0522‐855175

http://www.pythagoras.nu

Wiskundetijdschrift dat zich richt op alle leerlingen van vwo en havo. Het stelt zich ten doel jongeren kennis te
laten maken met de leuke en uitdagende kanten van wiskunde. Elk schooljaar heeft Pythagoras een thema. In
het schooljaar 2010‐2011 staat de vijftigste verjaardag van het blad centraal. Het blad is een uitgave van de
Nederlandse Onderwijscommissie van het Koninklijk Wiskunde genootschap en verschijnt zes keer per jaar. Er is
een mogelijkheid voor een gratis kennismakingsnummer.
Onderdelen:
Individueel leerlingabonnement

BAO 8 H 1‐5 V 1‐6
Hoogbegaafden

22,00

Groepsabonnement (minimaal 5) per
abonnement

BAO 8 H 1‐5 V 1‐6
Hoogbegaafden

15,00

Quads
Diverse leveranciers
Moderne houten kunstpuzzel, die alleen of met zijn tweeën gespeeld kan worden.
De stukken hebben op de vier kanten verschillende combinaties lijnen en kleuren. Men moet deze kenmerken
tussen aanliggende stukken associëren. De eerste die het voor zijn tegenstander onmogelijk maakt om nog een
stuk te spelen, wint het spel. Het spel duurt ongeveer tien tot twintig minuten.
Uitgever van de puzzel is Gigamic; het spel is ondermeer bij speelgoedzaken en via internet verkrijgbaar.
Onderdelen:
Quads

BAO 3‐8 Hoogbegaafden
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Quarto
Diverse leveranciers
Strategisch bordspel voor twee personen. Het is een kruising tussen 'Vier op een Rij' en 'Set'. Het spel wordt
gespeeld op een vierkant bord van vier bij vier velden. De stukken worden gekenmerkt door vier eigenschappen:
rond/vierkant, zwart/wit, open/dicht en groot/klein. Wie als eerste vier op een rij heeft, heeft gewonnen.
Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: de classic in normaal formaat en de mini in klein formaat.
Het spel wordt uitgegeven door Gigamic en is ondermeer verkrijgbaar bij speelgoedzaken en via internet.
Onderdelen:
Quarto classic uitvoering

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

30,00

Quarto mini uitvoering

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

17,00

Quixo
Diverse leveranciers
Bordspel voor leerlingen vanaf groep 3 van het basisonderwijs. Vijfentwintig kubussen liggen in een gesloten
formatie op het bord, alle met een neutrale zijde naar boven. Elke kubus heeft vier van zulke neutrale zijden; op
de overblijvende twee zijden staan respectievelijk een "X" en een "O". De ene speler speelt met de X‐en, de
andere met de O's.
Ben je aan de beurt, dan mag je spelen met ofwel een "neutrale" kubus, ofwel (in een later stadium) met een
kubus die gekenmerkt wordt door jouw teken. Een beurt bestaat uit twee stappen: (1) je neemt een kubus die
aan de rand van het bord ligt uit het spel, waardoor je een lege ruimte creëert; (2) vervolgens duw je de kubus
langs een andere kant weer in het spel (steeds met het eigen teken naar boven) waardoor de lege ruimte weer
wordt opgevuld. Het doel is een horizontale, verticale of diagonale lijn te vormen met vijf kubussen die jouw
teken dragen. Het spel wordt gespeeld met 2‐4 spelers en duurt ongeveer vijftien minuten. Er is een classic
versie en een reisversie.
Uitgever van het spel is Gigamic; het spel is ondermeer verkrijgbaar bij speelgoedzaken en via internet.
Onderdelen:
Quixo classic

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

30,00

Quixo mini

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

15,00

Quiz it! junior
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Quizdoosjes met breinkrakers voor leerlingen in groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Elk quizdoosje bestaat uit
vijftig vragen en raadsels voor taal (spreekwoorden), rekenen of topografie. Aan de ene kant staat het raadsel of
de vraag, aan de andere kant de oplossing(en).
De quizen kunnen worden ingezet als leerzaam tussendoortje of om een les mee te beginnen of te eindigen. Er is
zowel klassikaal, zelfstandig of in tweetallen mee te werken.
Onderdelen:
Boekenpasta

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

8,95

Woordenbrij

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

8,95

Rekenhutspot

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

8,95
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Set van 3 quizdoosjes (Boekenpasta,
Woordenbrij, Rekenhutspot)

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

15,00

Harde noten

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

8,95

Van hot naar her

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

8,95

Raddraaier plus
Stempelfabriek & Jegro
050 ‐ 5770778

http://www.jegro.com

Uitdagende denkpuzzels die een beroep doen op het logisch redeneren. De puzzels zijn bedoeld voor groepen 2
t/m 6 van het basisonderwijs.
Er zijn twee sets leverbaar: Waslijn en Lampionnen. Het materiaal bestaat per set uit: een spelbord, 22
opdrachtkaarten die oplopen in moeilijkheidsgraad en met een open antwoordstructuur. Leerlingen leggen de
opdrachtkaart op het bord. Aan de hand van de gegeven tips moet de kleur van het wasgoed of van de
lampionnen bepaald worden. Het wiel moet bij ieder voorwerp bij de juiste kleur staan. Het spel is
zelfcontrolerend.
Onderdelen:
Spelbord

BAO 2‐6 Hoogbegaafden

15,00

Set opdrachtkaarten Waslijn

BAO 2‐6 Hoogbegaafden

16,00

Set opdrachtkaarten Lampionnen

BAO 2‐6 Hoogbegaafden

16,00

Reken logica
SCHUBI Leermiddelen BV
0800‐7248245

http://www.schubi.nl

Oefenmateriaal rekenen voor leerlingen vanaf eind groep 2 van het basisonderwijs. Het combineert
rekenraadsels en wiskundige begrippen op een speelse manier. De vaardigheden optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en delen staan hierbij centraal.
Er zijn vier delen, zowel in de vorm van kopieerbladen als op cd‐rom: Rekenlogica tot 10 en sommen tot 20;
Rekenlogica 20 en sommen tot 100; Rekenlogica tot 1.000 en sommen tot 10.000; Rekenlogica tot 100.000 en
sommen tot 1 miljoen.
Ieder deel bevat veertig werkbladen met rekenkrakers. De sommen worden in woorden beschreven
(vergelijkbaar met redactiesommen of logigrammen). Aan de hand van aanwijzingen worden leerlingen
gestimuleerd de rekenkrakers op te lossen. Elke rekenkraker wordt aangeboden op twee verschillende
moeilijkheidsniveaus. Naast werk‐ en antwoordbladen, bevatten de Reken Logicas een aantal spelbladen
waarmee de leerlingen op een speelse manier de wiskundige begrippen kunnen oefenen. Met de cd‐roms is het
mogelijk het materiaal zelf aan te passen.
Uitgave is een samenwerking tussen Schubi en Schoolsupport.
Onderdelen:
Kopieerbladen deel 1

BAO 2‐4 Hoogbegaafden

22,40

Kopieerbladen deel 2

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

22,40

Kopieerbladen deel 3

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

22,40

Kopieerbladen deel 4

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

22,40

Cd‐rom deel 1

BAO 2‐4 Hoogbegaafden

22,40

Cd‐rom deel 2

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

22,40
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Cd‐rom deel 3

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

22,40

Cd‐rom deel 4

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

22,40

Set kopieerbladen + cd‐rom deel 1

BAO 2‐4 Hoogbegaafden

39,40

Set kopieerbladen + cd‐rom deel 2

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

39,40

Set kopieerbladen + cd‐rom deel 3

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

39,40

Set kopieerbladen + cd‐rom deel 4

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

39,40

Rekenen met... dieren
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Werkbladen met informatieve teksten uit de dierenwereld waarmee allerlei rekenvaardigheden geoefend
kunnen worden. De vaardigheden die aan bod komen zijn onder andere gewicht, grootte, snelheid en
levensverwachting. Deze worden verwerkt in opgaven met voorbeelden uit het dierenrijk.
De werkbladen zijn als kopieerboek of als werkboek verkrijgbaar.
Onderdelen:
978‐90‐76233‐87‐1

Kopieerboek

BAO 6‐8 SBO PRO
Hoogbegaafden

24,50

Werkboek (5 ex.)

BAO 6‐8 SBO PRO
Hoogbegaafden

27,50

Werkboek (30 ex.)

BAO 6‐8 SBO PRO
Hoogbegaafden

99,00

Rekenen met... meetkundige vormen
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Kopieerboek met oefeningen voor meetkundig rekenen voor groep 3 t/m 6. Het boek ingedeeld in drie delen:
vlakken, ruimtelijke figuren en patronen. Leerlingen kunnen zelfstandig met de oefeningen aan de slag. Het boek
bevat tevens antwoorden, een overzichtskaart en toetsen.
Onderdelen:
Kopieerboek

BAO 3‐6 SBO PRO
Hoogbegaafden
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Rekenen met... soma kubussen: bouwen en experimenteren
in 2D en 3D
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Oefeningen voor ruimtelijke oriëntatie voor groep 4 tot en met 6 van het basisonderwijs. Geoefend wordt met
het omschakelen van het twee‐ naar het driedimensionale vlak.
Het materiaal bestaat uit: 7 drie‐ en viervoudige kubusvormen, die samen één grote kubus vormen en een eigen
kleur hebben; 88 gelamineerde A5 werkkaarten; 2 antwoordenboeken; een handleiding met kopieerbare
werkbladen.
De opdrachtkaarten bestaan uit vier groepen opdrachten: Soma aanzichten, Soma bouwplannen, Soma figuren
en Soma kubussen. Elk onderdeel wordt opgebouwd van makkelijk naar moeilijk. Leerlingen kunnen zelfstandig
met de oefeningen aan de slag. Controle is mogelijk met het antwoordenboek. De voortgang per leerling is bij te
houden op een leerlingkaart.
Een schoolset bestaat uit 2 sets van 88 opdrachtkaarten, 2 handleidingen en 2 zakjes SOMS kubussen. De IB/RT‐
set bevat deze onderdelen in enkelvoud. Een opbergkist voor kaarten en antwoordenboeken is apart
verkrijgbaar.
Onderdelen:
Schoolset

BAO 4‐6 Hoogbegaafden

190,00

IB/RT set

BAO 4‐6 Hoogbegaafden

84,50

Extra zakje kubussen (7‐delig)

BAO 4‐6 Hoogbegaafden

12,50

Extra kaartenset (88‐delig)

BAO 4‐6 Hoogbegaafden

59,50

Handleiding + antwoorden

BAO 4‐6 Hoogbegaafden

12,50

Opberg‐ en presentatiekist

BAO 4‐6 Hoogbegaafden

12,95

Rekenpiramides ‐ Dino puzzel
Bekius Schoolmaterialen
0227 ‐ 602406

http://www.schoolmaterialen.nl

Eenvoudigste rekenpiramide, bedoeld voor leerlingen vanaf groep 3 van het basisonderwijs. De dinopuzzel
bestaat uit 2x16 gelijkzijdige driehoeken die aan elkaar worden gelegd door de juiste dino's aan elkaar te leggen.
Er zijn verschillende leerpiramides verkrijgbaar zoals: optellen tot 100, aftrekken tot 1000, de grote deel
piramide of de uren piramide. Als alle opgaven goed zijn gemaakt ontstaat een driehoek (de piramide). Het
materiaal kan individueel of in groepjes gebruikt worden en is zelfcontrolerend.
Onderdelen:
Rekenpiramides ‐ Dino puzzel

BAO 3‐8 Hoogbegaafden
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RekenTalent
Stichting OWG
040 ‐ 7114187

http://www.owg.nl

Reeks rekenoefeningen gebaseerd op wiskunde zoals die in Azië wordt onderwezen en bedoeld om het slimme
kind te stimuleren. De oefeningen zijn opgebouwd volgens verscheidene structuren; vaak gaan er voorbeelden
vooraf aan de oefeningen. De voorbeelden zijn helder uitgelegd en worden vaak ondersteunt door visuele
middelen. Ook zijn de voorbeelden niet te lang van stof en kan het kind snel zelf aan de slag. De oefeningen zelf
zijn over het algemeen invuloefeningen en een enkele meerkeuze oefening. De moeilijkste oefeningen bevatten
een hint‐knop die het kind verder op weg helpen. De theorie wordt gevolgd door opgaven die een
weerspiegeling zijn van de theorie en voorbeelden, maar ook door opgaven die een stapje verder gaan en
daarmee het inzicht van het kind in de wiskunde vergroten. De opgaven zijn geplaatst in praktische situaties,
waardoor de oefeningen geen saaie rij sommen worden, maar telkens een nieuwe uitdaging.
Gebruikers, die zich bij de uitgever aangemeld moeten hebben als deelnemer, kunnen het materiaal van de
uitgever tegen betaling downloaden. De prijs betreft een jaarcontract waarmee men toegang heeft tot alle
pakketten van OWG. Het is niet mogelijk afzonderlijke pakketten te bestellen. Bij de vermelde prijs is uitgegaan
van een leerlingaantal van 200 of meer. Bij een lager leerlingaantal gelden lagere prijzen.
Onderdelen:
RekenTalent groep 3‐4

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

335,00

Rekentijger: rekenuitdagingen en breinkrakers voor de
betere en snellere rekenaars
Zwijsen BV, Uitgeverij
013 ‐ 5838800

http://www.zwijsen.nl

Serie werkboekjes voor de betere en snellere rekenaars in het basisonderwijs. Het betreft oefenstof die boven
die van de reguliere methoden uitstijgt. Er zijn vier onderwerpen: getalbegrip en bewerkingen; meten en
meetkunde; logisch denken en redeneren; combinaties. Rekentijger loopt niet vooruit op de leerstof van de
reguliere reken‐wiskundemethode die in de groep wordt aangeboden maar de opgaven zijn pittiger door de
wiskundige verdieping van de leerstof, het vergroten van inzicht en redeneren. Werkboekje 1 sluit aan bij de
eerste helft van het schooljaar en werkboekje twee bij de tweede helft. De werkboekjes zijn uitgevoerd in kleur.
De leerlingen kunnen zelfstandig met de werkboekjes aan de slag. De antwoorden kunnen ze nakijken met de
bijbehorende antwoordenboeken. Mochten ze een tip nodig hebben om de opgave te maken kunnen ze op
www.rekentijger.nl terecht. Elk werkboek is voorzien van een registratieformulier. Hierop geven de leerlingen
aan welke opgaven ze gemaakt hebben, waardoor de leerkracht inzicht heeft in de vorderingen van de leerling.
Onderdelen:
Werkboek 3A

BAO 3 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5731‐2

18,75

Werkboek 3B

BAO 3 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5921‐7

18,75

Antwoordenboek 3A

BAO 3 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5871‐5

11,50

Antwoordenboek 3B

BAO 3 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5549‐3

11,50

Werkboek 4A

BAO 4 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5610‐0

18,75

Werkboek 4B

BAO 4 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5759‐6

18,75

Antwoordenboek 4A

BAO 4 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5789‐3

11,50

Antwoordenboek 4B

BAO 4 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5829‐6

11,50

Werkboek 5A

BAO 5 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5749‐7

18,75
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Werkboek 5B

BAO 5 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5779‐4

18,75

Antwoordenboek 5A

BAO 5 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5789‐3

11,50

Antwoordenboek 5B

BAO 5 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5799‐2

11,50

Werkboek 6A

BAO 6 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5752‐7

18,75

Werkboek 6B

BAO 6 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5762‐6

18,75

Antwoordenboek 6A

BAO 6 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5617‐9

11,50

Antwoordenboek 6B

BAO 6 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5627‐8

11,50

Werkboek 7A

BAO 7 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5732‐9

18,75

Werkboek 7B

BAO 7 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5742‐8

18,75

Antwoordenboek 7A

BAO 7 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5628‐5

11,50

Antwoordenboek 7B

BAO 7 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5638‐4

11,50

Werkboek 8A

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5648‐3

18,75

Werkboek 8B

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5658‐2

18,75

Antwoordenboek 8A

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5668‐1

11,50

Antwoordenboek 8B

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐276‐5678‐0

11,50

Rekentoppers: 60 rekenkaarten voor groep 4‐8
ThiemeMeulenhoff Basisonderwijs
088 8002017

http://www.thiememeulenhoff.nl

Aanvullende oefenstof op een iets hoger niveau dan de reguliere rekenstof voor de snelle rekenaars voor groep
4 tot en met 8 van het basisonderwijs. Het pakket bestaat uit zestig verschillende kaarten, elk geleverd in
vijfvoud. De leerlingen kunnen zelfstandig met de kaarten aan het werk. Waar nodig staat uitleg op de
achterkant van de kaart.
Onderdelen:
Antwoordenboek groep 4

BAO 4 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4453‐7

7,00

Antwoordenboek groep 5

BAO 5 Hoogbegaafden

978‐90‐74080‐93‐4

7,00

Antwoordenboek groep 6

BAO 6 Hoogbegaafden

978‐90‐74080‐57‐6

7,00

Antwoordenboek groep 7

BAO 7 Hoogbegaafden

978‐90‐74080‐57‐6

7,00

Antwoordenboek groep 8

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐74080‐38‐5

7,00

Rekenkaarten groep 4

BAO 4 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4452‐0

83,50

Rekenkaarten groep 5

BAO 5 Hoogbegaafden

978‐90‐74080‐94‐1

83,50

Rekenkaarten groep 6

BAO 6 Hoogbegaafden

978‐90‐74080‐54‐5

83,50

Rekenkaarten groep 7

BAO 7 Hoogbegaafden

978‐90‐74080‐40‐8

83,50

Rekenkaarten groep 8

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐74080‐37‐8

83,50
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RekenWeb
Freudenthal Instituut
030 ‐ 2635555

http://www.fi.uu.nl

Website met rekenspellen, bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die de computer in hun lessen
willen integreren. De cd‐rom bevat rekenspelletjes die op het Rekenweb zijn gepubliceerd. Ook de resultaten
van 'De grote rekendagen' en de 'Nationale rekendagen' worden op de site gepubliceerd.
Onderdelen:
Cd‐rom

BAO 1‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

RekenWeb

BAO 1‐8 Zorgleerlingen
Hoogbegaafden

19,95

Rush hour
Arabesk
010‐2140361

http://www.arabesk.nl

Het materiaal bestaat uit een bordspel met twaalf auto's en een opdrachtenboekje met veertig opdrachten. De
bedoeling is dat je met de puzzelstukken de weg vindt naar de uitgang door objecten op een bepaalde manier te
verplaatsen.
Er zijn verschillende uitvoeringen te verkrijgen, onder andere een Railroad en Safari‐uitvoering. Ook zijn
aanvullende sets kaarten verkrijgbaar. Voor jonge kinderen is een junior versie verkrijgbaar. Hierbij moet de
ijscokar uit de verkeersopstopping worden gehaald voor de ijsjes smelten.
De producent is Thinkfun; verkrijgbaar bij diverse webwinkels.
Onderdelen:
Rush hour 1

BAO 1‐5 Hoogbegaafden

19,87

Rush hour 2 aanvulset opdrachtkaarten

BAO 1‐5 Hoogbegaafden

7,56

Rush hour 3 aanvulset opdrachtkaarten

BAO 1‐5 Hoogbegaafden

7,56

Rush hour 4 aanvulset opdrachtkaarten

BAO 1‐5 Hoogbegaafden

7,56

Rush hour junior

BAO 1‐3 Hoogbegaafden

7,56

Railroad

BAO 1‐5 Hoogbegaafden

29,75

Safari

BAO 1‐5 Hoogbegaafden

29,75

Stormy seas

BAO 1‐5 Hoogbegaafden

21,42

Online spel

BAO 1‐5 Hoogbegaafden

0,00
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Set!
Diverse leveranciers
Kaartspel voor 2 tot 8 spelers vanaf groep 1. Het spel bestaat uit 81 speelkaarten waarop figuren staan met vier
eigenschappen (kleur, vorm, hoeveelheid en vulling), allen met drie mogelijkheden. Bij het begin van het spel
worden er twaalf van deze kaarten open gedraaid. Het is de bedoeling dat de leerling daaruit zoveel mogelijk
sets verzamelt. Een set bestaat uit drie bij elkaar passende kaarten waarbij per eigenschap alles precies gelijk
moet zijn of compleet verschillend. De spelers proberen door snel reageren en slim combineren zoveel mogelijk
sets te verzamelen.
Het spel is ontwikkeld door 999 Games en is ondermeer te koop bij speelgoedwinkels en op internet.
Onderdelen:
Set!

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

9,95

Sikkepit
Sikkepit
http://www.vierkantvoorwiskunde.nl/sikkepit
Serie lessen creatieve wiskunde en logisch redeneren voor getalenteerde basisschoolleerlingen. De lessen
bevatten verrijkingsstof voor plusklassen met leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8. Creatieve wiskunde en
het oefenen van het logisch denken staan centraal in de lessen. Er worden verschillende onderwerpen en
themas behandeld, bijvoorbeeld: cijferpuzzels, magisch vierkant en sudoku's.
Er zijn lessen voor de groepen 3‐4, voor de groepen 5‐6 voor de groepen 7‐8. Bij de lessen wordt gedacht,
gepuzzeld, onderzocht, ontdekt, geknipt en geplakt. Elke les bestaat uit: werkbladen of een lesbeschrijving,
antwoorden, informatie over gebruikte materialen, tijdsduur en tips voor de les. Benodigde tijd verschilt per les,
van anderhalf uur voor Magisch vierkant tot zeven uur voor Cijferpuzzels. Alle lessen worden losbladig als
kopieerbladen uitgegeven. Een deel van de lessen kan ook zelfstandig door de leerlingen worden verwerkt als
een school geen plusklassen heeft. De serie wordt regelmatig aangevuld met nieuwe delen.
Onderdelen:
Dobbelstenen groep 3/4

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

11,00

Pick‐eilanden

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

12,50

Tangram

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

10,50

Zo opgelost! groep 3/4

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

12,50

Cijferpuzzels

BAO 3‐6 Hoogbegaafden

12,50

Cows and bulls

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

7,00

Magisch vierkant

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

5,50

Pentomino's

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

11,50

Rebussen

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

5,50

Sudoku's

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

9,50

Zo opgelost! groep 5/6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

12,50

Kaleidocycle

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

6,00

Calcudoku's

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

9,00

Knight Switch

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

14,50
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Nurikabes

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

6,00

Zo opgelost! groep 7/8

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

11,00

Slimme kleuter kist
Bekius Schoolmaterialen
0227 ‐ 602406

http://www.schoolmaterialen.nl

Verzameling materialen voor slimme leerlingen in groep 1‐2 van het basisonderwijs. De materialen zijn in te
zetten ten behoeve van ruimtelijke vorming, logisch denken en bouwen en worden geleverd in een kunststof
opbergbox (44 x 71 x 31 cm).
De kist bevat de volgende materialen:
‐ Tom Tect;
‐ Zoölogic;
‐ Concentra;
‐ Nikitin 8;
‐ Roosterfiguren 1 en 2;
‐ Dino piramide;
‐ Winomino;
‐ Kiekeboe;
‐ Camelot Junior;
‐ Castle Logix;
‐ Duo Puzzle;
‐ Day & Night;
‐ Colour Code.
Onderdelen:
Slimme kleuter kist

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

395,00

SmartCar
Bekius Schoolmaterialen
0227 ‐ 602406

http://www.schoolmaterialen.nl

Logisch denkspel voor groep 1‐2 van het basisonderwijs en peuters. Het spel bevat 48 opdrachten en kan door
één speler worden gespeeld. De bedoeling is dat met vier blokken een auto gemaakt wordt, zodanig dat de
plaats van de kleuren en de ogen overeenkomt met de opdracht.
Onderdelen:
SmartCar

BAO 1‐2 P Hoogbegaafden

23,95

Sommetjes met slagroom
Plato, Stichting
0174‐294710

http://www.lich.nl

Rekenboek met sommen die bijzonder zijn. Onderwerpen zijn veelal afkomstig uit het dagelijks leven. Het boek
bevat zowel de opdrachten als de antwoorden.
Onderdelen:
Rekenboek

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Sompact
MHR Architecten in leren
0182 ‐ 556556

http://www.mhr.nl

Sompact biedt leerlingen sommen uit de methodes Pluspunt of Wereld in getallen in compacte vorm aan. Via
het in elkaar schuiven van de leergangen ofwel 'telescopisch leren' wordt slechts de leerstof aangeboden die nog
niet beheerst wordt. Bij het zogenaamde 'sneltreintraject' wordt de bloktoets vooraf aangeboden. Het intercity‐
traject gaat nog een stap verder: de stof van een heel rekenboek wordt vooraf getoetst met de halfjaarlijkse
toetsen uit het Flexon‐kindvolgsysteem. In overzichten kan vervolgens worden afgelezen welke stof de leerling
nog wel aangeboden dient te krijgen.
Onderdelen:
Sompact: Wereld in getallen

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

83,00

Sompact‐Intercity Wereld in getallen

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

72,00

Sompact: Pluspunt

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

83,00

Sompact‐Intercity Pluspunt

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

72,00

Somplex
MHR Architecten in leren
0182 ‐ 556556

http://www.mhr.nl

Uit de bestaande methoden voor betere rekenaars zijn opdrachten geselecteerd die beschikken over een hoge
mate van complexiteit en die een beroep doen op creativiteit. De opdrachtbladen zijn geordend in vijf
categorieën: strategieën, figuren, maten, getallen en bewerkingen. Het is een set van ruim duizend werkbladen
voor de groepen 3 tot en met 8. Antwoordenboeken en registratiebladen zijn toegevoegd.
Onderdelen:
Somplex: Compleet

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

225,00

Somplex: Compleet in mappen

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

249,00

Somplex: Extra handleiding

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

7,00

Somplex: groep 3

BAO 3 Hoogbegaafden

29,00

Somplex: groep 4

BAO 4 Hoogbegaafden

40,00

Somplex: groep 5

BAO 5 Hoogbegaafden

51,00

Somplex: groep 6

BAO 6 Hoogbegaafden

57,00

Somplex: groep 7

BAO 7 Hoogbegaafden

59,00

Somplex: groep 8

BAO 8 Hoogbegaafden

61,00
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Somplextra
MHR Architecten in leren
0182 ‐ 556556

http://www.mhr.nl

Het materiaal bestaat uit een algemene handleiding en acht projecten. Ieder project bestaat uit drie delen, die
oplopen in moeilijkheidsgraad (starters, gevorderden en geleerden). De projectendelen bestaan uit een
docentenblad, een werkboekje en antwoordbladen. Daarnaast is er de workmate met naslagwerken over de
computerprogramma's die nodig zijn om de opdrachten te maken. Deze zijn gratis te downloaden. In de
projecten komen wiskunde, kunst en computergebruik samen. Verschenen zijn de projecten symmetrie, spelen
met getallen, knopen & doolhoven, piramides, lijnenspel, puzzels, perspectief en regelmaat. De projecten
worden geleverd in zes mappen. Een proefpakket Lijnenspel (starters) is tegen kostprijs verkrijgbaar.
Onderdelen:
Somplextra: Compleet

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

500,00

Somplextra: map 1A starters

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

99,00

Somplextra: map 1B starters

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

99,00

Somplextra: map 2A gevorderden

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

99,00

Somplextra: map 2B gevorderden

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

99,00

Somplextra: map 3A geleerden

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

99,00

Somplextra: map 3B geleerden

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

99,00

Stenvertbloks rekenmeesters
ThiemeMeulenhoff Basisonderwijs
088 8002017

http://www.thiememeulenhoff.nl

Rekenbloks met oefenstof voor leerlingen die wat meer aankunnen. De taken liggen op het niveau van de A‐ en
B‐toetsen van het Cito‐leerlingvolgsysteem. De leerlingen kunnen zelfstandig met de bloks uit de voeten. Veel
opdrachten zijn zelfcontrolerend. Voor de goede antwoorden en oplossingsstrategieën kunnen zij zelf de
toelichting/antwoorden raadplegen. Voor de leerkracht geven deze bovendien een beknopte toelichting op de
structuur, aanpak, werkwijze en oplossingsstrategieën. Het accent ligt op het bevorderen van inzicht in
uitdagende en verrassende aspecten van rekenen.
Onderdelen:
Toelichting/antwoorden 1

BAO 3 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2411‐9

16,90

Toelichting/antwoorden 2

BAO 4 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2413‐3

16,90

Toelichting/antwoorden 4

BAO 6 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2417‐1

16,90

Toelichting/antwoorden 5

BAO 7 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2419‐5

16,90

Toelichting/antwoorden 6

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2421‐8

16,90

Rekenmeesters 1

BAO 3 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2410‐2

29,50

Rekenmeesters 2

BAO 4 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2412‐6

29,50

Rekenmeesters 3

BAO 5 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2414‐0

29,50

Rekenmeesters 4

BAO 6 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2416‐4

29,50

Rekenmeesters 5

BAO 7 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2418‐8

29,50

Rekenmeesters 6

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2420‐1

29,50
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Sterrenwerk rekenen
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Werkboekjes met uitdagende oefeningen rekenen voor (hoog)begaafde leerlingen in groep 4 tot en met 8 van
het basisonderwijs.
Het onderwerp van de werkboekjes is reeksen en patronen. De leerlingen oefenen in het verzamelen, het
sorteren en classificeren van gegevens om tot een ordening te komen. Hierdoor gaan ze patronen ontdekken en
systematisch naar oplossingen zoeken. Beoogd wordt dat leerlingen uiteindelijk de gevonden patronen
toepassen op de rest van de reeks. Om aan het begrip 'patronen' te kunnen wennen zijn de opdrachten in het
eerste deel relatief eenvoudig van opzet en loopt de moeilijkheidsgraad in de serie geleidelijk op.
Het oefenmateriaal verschijnt in drie series en op twee niveaus:
‐ werkboeken 1/2 voor pluskinderen van 7 en 8 jaar;
‐ werkboeken 3/4 voor pluskinderen van 9 en 10 jaar;
‐ werkboeken 5/6 voor pluskinderen van 11 en 12 jaar.
Ieder werkboekje omvat 20 tot 24 pagina's en biedt een variatie aan opgaven en een handleiding. De
werkboekjes zijn zelfstandig of in tweetallen door de leerlingen door te werken; de bijbehorende
antwoordenboekjes naar keuze door de leerling of de docent.
Onderdelen:
Werkboek 1

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

978‐90‐8664‐142‐0

12,50

Werkboek 2

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

978‐90‐8664‐143‐7

12,50

Werkboek 3

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐8664‐144‐4

12,50

Werkboek 4

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

978‐90‐8664‐145‐1

12,50

Werkboek 5

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐8664‐146‐8

12,50

Werkboek 6

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐8664‐147‐5

12,50

Antwoorden A Werkboek 1/2

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

6,50

Antwoorden B Werkboek 3/4

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

6,50

Antwoorden C Werkboek 5/6

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

6,50

Set van 6 x 5 werkboeken +
antwoordenboeken A, B + C

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

84,50

Antwoordenboeken A, B + C

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐8664‐167‐3

15,50

Sudoku puzzels
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Kopieerboek met sudoku's voor leerlingen van groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs. Ze kunnen worden ingezet
als extra uitdaging voor (hoog)begaafde kinderen in lagere groepen, maar ook als extra oefening voor zwakkere
leerlingen in hogere groepen. De puzzels lopen op in moeilijkheidsgraad. Naast de puzzels bevat het boek ook
een handleiding en antwoorden. Het kopieerboek kan in combinatie met het 'Sudoku Spelbord Onderwijs'
worden gebruikt.
Onderdelen:
Deel 1 Leren combineren en concentreren

BAO 3‐8 Hoogbegaafden
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Deel 2 Nog beter combineren en
concentreren

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

14,50

Telduivel, De: een hoofdkussen voor iedereen die bang voor
wiskunde is
Bezige Bij, De
020‐3059810

http://www.debezigebij.nl/web/Webshop.htm

Lees‐ en raadselboek over een jongen die niets van wiskunde moet weten totdat hij bezoek krijgt van een
telduivel en twaalf nachten lang met getallen aan het goochelen is. In het boek is het mogelijk de geheimen van
de getallenleer te ontdekken door middel van het oplossen van rekenraadsels, slimme formules, cijferpuzzels en
andere hersenbrekers.
Met een verklarende lijst wiskundige begrippen.
Onderdelen:
De telduivel

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐234‐1201‐4

18,90

Titanic
Bekius Schoolmaterialen
0227 ‐ 602406

http://www.schoolmaterialen.nl

Bordspel waarbij met een aantal 'reddingsboten' 'drenkelingen' uit de zee gered moeten worden. Dit dient in de
juiste volgorde te gebeuren omdat niet iedereen gered kan worden. Er is telkens één oplossing mogelijk. Spel
bevat 48 opdrachtkaarten, verdeeld over vier verschillende niveaus.
Het materiaal is ontwikkeld door Smart Games en is ondermeer verkrijgbaar bij speelgoedzaken en
schoolleveranciers.
Onderdelen:
Titanic

BAO 4‐8 Hoogbegaafden

17,95

Trax
Bekius Schoolmaterialen
0227 ‐ 602406

http://www.schoolmaterialen.nl

Strategisch puzzelspel voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Het spel is bedoeld voor twee spelers, maar er
zijn ook puzzels voor één speler. Het doel is de eerste speler te zijn die een lus maakt of een winnende lijn in de
eigen kleur; tegelijkertijd moet worden voorkomen dat de tegenspeler hetzelfde doet.
Het spel bestaat uit 64 identieke, aan beide zijden bewerkte stenen (3 x 3 cm) en een geïllustreerd
spelregelboekje, verpakt in een reistasje.
Onderdelen:
Trax

BAO 1‐8 Hoogbegaafden
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Tridio
Productief BV
010 ‐ 2142566

http://www.productief.nl

Materiaal voor bevorderen van het ruimtelijke inzicht. Kinderen leren driedimensionale objecten in een plat vlak
weer te geven. Als eerste maken ze met kubussen een blokkenopstelling. Vervolgens leren ze de verschillende
zijden van de kubussen te herkennen als aparte vormen met een egen kleur. Daarna leggen ze de kubussen met
puzzelstukken in het platte vlak. Door de verschillende kleuren en vormen van de puzzelstukken (ruiten en
driehoeken) ontstaat in het platte vlak de suggestie van diepte en perspectief. Ruimtelijk inzicht A en B zijn
opdrachten speciaal bedoeld voor (hoog)begaafden, C voor het samenwerken in groepen.
Onderdelen:
Basisdoos

P BAO 1‐8 Hoogbegaafden

39,99

Startset

P BAO 1‐8 Hoogbegaafden

299,00

What's next

P BAO 1‐2 Hoogbegaafden

24,95

Stempelset

P BAO 1‐8 Hoogbegaafden

24,95

Ruimtelijk inzicht niveau 1 (16 kaarten en
een werkboekje)

BAO 2‐6 Hoogbegaafden

9,50

Handleiding Ruimtelijk inzicht niveau 1

BAO 2‐6 Hoogbegaafden

9,50

Ruimtelijk inzicht niveau 2 (16 kaarten en
werkboekje)

BAO 4‐8 Hoogbegaafden

9,50

Handleiding Ruimtelijk inzicht niveau 2

BAO 4‐8 Hoogbegaafden

9,50

Werkboekje Ruimtelijk inzicht niveau 3

BAO 8 Hoogbegaafden

9,50

Opdrachtenboekje Ruimtelijk inzicht niveau
B

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

19,50

Ruimtelijk inzicht C (Coöperatief leren)

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

75,00

Wisschriften Vierkant voor wiskunde
Vierkant voor wiskunde, Stichting
071‐5277129

http://www.vierkantvoorwiskunde.nl

Wisschriften zijn bedoeld voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs die het leuk vinden om te
werken aan opdrachten op het gebied van wiskunde en logisch redeneren.
Het materiaal bestaat uit werkboeken over een wiskundig of daaraan gerelateerd onderwerp. Leerlingen kunnen
op school, maar ook thuis, zelfstandig met de wisschriften werken en leren al doende van alles over het
betreffende onderwerp. De opdrachten zijn gevarieerd en uitdagend. Er zijn eenvoudige en lastige opgaven en
verschillende typen opdrachten. Naast de opdrachten die de leerlingen in het werkboek maken, zijn er
bijvoorbeeld bouwplaten, goocheltrucs en puzzels.
Bij een aantal opdrachten worden kunststof veelhoeken van Polydron gebruikt. Deze veelhoeken kunnen
eenvoudig aan elkaar geklikt worden, waardoor allerlei veelvlakken gebouwd kunnen worden. De set bestaat uit
twintig driehoeken, zes vierkanten en twaalf vijfhoeken.
Onderdelen:
Werkboek 1 Magische figuren

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

24,00

Werkboek 2 Getallen

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

24,00

Werkboek 3 Van driehoek tot voetbal

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

24,00
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Werkboek 4 Magische vierkanten

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

24,00

Werkboek 5 Geheimschrift

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

24,00

Werkboek 6 De getallendriehoek

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

24,00

Werkboek 7 Tekenen met tegels

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

24,00

Werkboek 8 Fractals

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

24,00

Werkboek 9 Getallen voor gevorderden

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

24,00

Antwoordenboek 1 Magische figuren

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

3,50

Antwoordenboek 2 Getallen

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

3,50

Antwoordenboek 3 Van driehoek tot voetbal BAO 6‐8 Hoogbegaafden

3,50

Antwoordenboek 4 Magische vierkanten

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

3,50

Antwoordenboek 5 Geheimschrift

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

3,50

Antwoordenboek 6 De getallendriehoek

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

3,50

Antwoordenboek 7 Tekenen met tegels

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

3,50

Antwoordenboek 8 Fractals

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

3,50

Antwoordenboek 9 Getallen voor
gevorderden

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

3,50

Polydron veelhoeken

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

14,50
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sociaal‐emotionele ontwikkeling
Babbelspel
Baert
040 ‐ 2572612

http://www.baert.com

Spel voor het oefenen van de sociale vaardigheden. Het bestaat uit: een spelbord van geplastificeerd karton,
twee dobbelstenen, acht pionnen, 480 opdrachtkaartjes (verdeeld over zes series en twee niveaus), veertig
beloningskaartjes en een handleiding. Het spel is gebaseerd op het ganzenbordspel. Als een speler op een
gekleurd vakje komt, pakt deze een opdrachtkaartje van dezelfde kleur. Elke kleur staat voor een specifiek
aspect (leerdoel) van de sociale vaardigheden: durven praten in een groep over een neutraal onderwerp; leren
praten in een groep over jezelf; non‐verbaal/fysiek contact durven maken; leren voor jezelf op te komen; inzicht
krijgen in sociale vaardigheden en moeilijkheden; mening durven te geven in een groep.
Onderdelen:
Babbelspel

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

60,00

Heel handige hulpmiddelen
Pravoo
0180 ‐ 662099

http://www.pravoo.com

Serie boekjes voor het basisonderwijs over uiteenlopende onderwerpen, ontstaan vanuit de schoolbegeleiding.
Onderdelen:

Deel 1 Leergang gedrag: de bakjesaanpak

BAO 1‐8

17,00

Deel 2 Tussendoelen geletterdheid

BAO 1‐3

15,00

Deel 3 VLAM : vlot adaptief maken

BAO 1‐8

15,00

Deel 4 Het laatste nieuws over dyslexie

BAO 1‐8

15,00

Deel 6 Blaas het zelfstandig spelen en
werken nieuw leven in

BAO 1‐8

15,00

Deel 7 Leren lezen in groep 2

BAO 1‐2

15,00

Deel 8 Een studiedag over de visie op
opvoeding en onderwijs

BAO 1‐8

15,00

Deel 9 Veiligheid op school

BAO 1‐8

1500,00

Deel 10 Waarden en normen

BAO 1‐8

15,00

Deel 11 Dyslexieprotocol basisonderwijs
naar voortgezet onderwijs

BAO 6‐8 VO 1‐2

15,00

Deel 12 Inspectie, Pravoo en het zgn.
zittenblijven in groep 1 en 2

BAO 1‐3

15,00

Deel 13 Wat is de Pravoo‐methode voor
dyslexie

BAO 1‐8

15,00

Deel 15 Een kant en klaar lijnenboek voor
groep 1, 2 en 3 me teen geheugenstick

BAO 1‐3

55,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

Pagina 104 van 129

Leermiddelen voor hoogbegaafden
Deel 14 Cito‐leestempo; haken en ogen

BAO 1‐8

15,00

Deel 16 Het moet anders met de
hoogbegaafden

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

15,00

Deel 17 Inspectie, ministerie, Cito en Pravoo
over Cito‐leestempo

BAO 1‐8

15,00

Deel 18 Taalstimulering bij kleuters, hoe doe
je dag?

BAO 1‐2

18,00

Deel 19 Cito spelling; wat is daar mis mee?

BAO 1‐8

18,00

Deel 20 Nieuwe AVI‐toetsen en DMT; wat is
er mis mee?

BAO 1‐8

19,50

Deel 21 Leesbegripsvragen bij de nieuwe
AVI‐kaarten

BAO 1‐8

37,50

Hoogbegaafdheid survivalgids,De
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Gids voor hoogbegaafde leerlingen in groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs. Uitgelegd wordt wat
hoogbegaafdheid is en hoe je ermee kunt omgaan.
Het behandelt ondermeer de volgende onderwerpen:
‐ wat betekent hoogbegaafdheid?;
‐ welke gevoelens kun je hierbij hebben;
‐ hoe zoek je hulp (in en buiten school)?;
‐ welke bekende mensen zijn ook hoogbegaafd?;
‐ persoonlijke verhalen;
‐ websites waar je informatie kunt vinden.
Hoogbegaafde leerlingen kunnen zelfstandig met de gids aan de slag.
Onderdelen:
De hoogbegaafdheid survivalgids

BAO 4‐8 Hoogbegaafden

12,50

Kwink!: hoogbegaafde kinderen in actie
Plato, Stichting
0174‐294710

http://www.lich.nl

Bordspel om de sociaal‐emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen van 6 tot en met 9 jaar te
stimuleren. Het spel is ontwikkeld op basis van de theorie van Meervoudige Intelligentie van Howard Gardner.
Leerlingen worden aangemoedigd om vooral hun interpersoonlijke en intrapersoonlijke intelligentie te
gebruiken. Op een speelse manier worden leerlingen geconfronteerd met dilemma's en vragen die betrekking
hebben op henzelf en de wereld om hen heen. Het spel beoogt de leerling zelf te laten nadenken over deze
vragen in samenhang met de reacties van leeftijdsgenoten en vooral ontwikkelingsgelijken en te prikkelen
genuanceerd na te denken over verschillende kwesties. Ook wordt getracht hen meer inzicht te geven in hun
sterke en minder sterke kanten, van en met elkaar te leren, te leren samenwerken, incasseren en excelleren.
Het materiaal bestaat uit een bordspel en twee boekjes met onderzoeksopdrachten. Het bordspel kan met
maximaal vier personen gespeeld worden. De opdrachten zijn deels gekoppeld aan het bordspel. In een
persoonlijk journaal kunnen eigen ervaringen verwerkt en vastgelegd worden.
Onderdelen:
Bordspel

BAO 3‐6 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Twee boekjes met onderzoeksopdrachten

BAO 3‐6 Hoogbegaafden

23,00

Bordspel + boekjes

BAO 3‐6 Hoogbegaafden

220,00

Lach en leer
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Serie boekjes om leerlingen op een begrijpelijke manier te informeren over volwassen onderwerpen. De serie is
bedoeld voor groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs en voor de brugklas.
Het zijn onderwerpen die kinderen interesseren, waar ze mee worden geconfronteerd en waar ze niet altijd raad
mee weten. Op een luchtige toon worden de thema's in beeld gebracht. Beoogd wordt duidelijk te maken dat er
voor ieder probleem vaak wel een haalbare oplossing is.
Leerlingen kunnen de boeken zelfstandig lezen, maar ook met een leerkracht, remedial teacher, ouder of
verzorger.
Onderdelen:
De AD(H)D survival gids

BAO 4‐8 VMBO‐BKGT H V 1

12,50

Organiseer jezelf

BAO 4‐8 VMBO‐BKGT H V 1

11,00

Haal de Grrr uit agressie

BAO 4‐8 VMBO‐BKGT H V 1

11,00

Je huiswerk maken zonder ziek te worden

BAO 4‐8 VMBO‐BKGT H V 1

11,00

De dyslexie survival gids

BAO 4‐8 VMBO‐BKGT H V 1

978‐90‐5932‐516‐6

12,50

De hoogbegaafdheid survivalgids

BAO 4‐8 VMBO‐BKGT H V 1
Hoogbegaafden

978‐90‐5932‐611‐8

12,50

De hoogsensitiviteit survivalgids

BAO 4‐8 VMBO‐BKGT H V 1

978‐90‐5932‐612‐5

12,50

Leuk = anders: lessenserie voor de basisschool
Plato, Stichting
0174‐294710

http://www.lich.nl

Lespakket over anderszijn, bedoeld voor de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs; het kan worden
ingezet als weekproject voor de gehele school. Aan de orde komen verschillende vormen van anderszijn en
verschillen tussen kinderen, zoals: angsten, een opvallend uiterlijk, hoogbegaafd zijn of juist moeite hebben met
leren, een stoornis in het autistisch spectrum, ADHD, gescheiden ouders hebben en chronisch ziek zijn.
Doel van het lespakket is leerlingen op een speelse en creatieve manier uit te dagen om:
‐ na te denken over het eigen anderszijn van anderen;
‐ zich in te leven in en begrip te krijgen voor de gevoelens en beleving van andere kinderen;
‐ te laten zien waarin zij zichzelf als anders dan anderen ervaren;
‐ het anderszijn van anderen te waarderen, maar ook te relativeren.
Het materiaal bestaat uit een lesmap met 8 lesbrochures, 13 kopieerbare werkbladen, enveloppen met
ervaringsverhalenkaarten voor midden‐ en bovenbouw en een thematische boekenlijst. Er is per groep een
lesbrochure beschikbaar met een projectintroductie, tips, een lessenserie en aanvullende lesideeën per bouw.
Onderdelen:
Lesmap

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

85,00
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Piep voelt zich...: sociaal‐emotionele ontwikkeling voor
slimme kleuters
Kleurig Geregeld
0481‐377811

http://www.kleurig‐geregeld.nl

Verrijkingsmateriaal voor sociaal‐emotionele ontwikkeling, bedoeld voor slimme kleuters. Het materiaal is
ontwikkeld om aandacht te besteden aan de sociaal‐emotionele ontwikkeling van slimme kleuters, zonder dat er
sprake hoeft te zijn van disfunctioneren of van een verstoorde ontwikkeling.
Het pakket bestaat uit twee ringbanden en een handleiding. In elke map zijn vijf lespakketten opgenomen, elk
met een eigen thema. Elk thema begint met een geïllustreerd verhaaltje dat door beginnende lezers met enige
leeservaring (AVI‐niveau 1 en leeservaringsschaal D) zelf gelezen kan worden. In het verhaaltje zijn steeds vier
denkmomenten opgenomen, die inspelen op de leesbeleving van de leerling. Ze zijn aanleiding om met een
groepje leerlingen te praten over hun emoties, hun beleving van sociale situaties en zetten aan tot
oplossingsgericht handelen in een sociale context. Bij elk thema horen vier verwerkingslessen. De opdrachten
zijn vooral gericht op expressie en sluiten aan bij activiteiten in het reguliere onderwijs in groep 1‐2.
In deel 1 komen vijf thema's aan de orde die zijn gericht op sociaal functioneren: vriendschap; samenwerken;
pesten; anders zijn; miscommunicatie. De vijf thema's in deel 2 zijn gericht op emotionele ontwikkeling: boos
zijn; verdrietig zijn; blij zijn; bang zijn; faalangst.
Eerder uitgegeven onder de titel 'Ik voel me...' door de Wereldschool.
Onderdelen:
Totale pakket

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

115,00

Deel 1 Sociaal functioneren incl. handleiding

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

65,00

Deel 2 Emotionele ontwikkeling incl.
handleiding

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

65,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Spaans
Así es (tweede editie)
Noordhoff Uitgevers BVE
050 ‐ 5226 888

http://www.noordhoffuitgevers.nl

Tweede editie van deze methode Spaans. De methode is ontwikkeld voor het volwassenenonderwijs, zoals
volksuniversiteiten, sociale promotie (België) en privécursussen. De methode is sterk gericht op
spreekvaardigheid. Naast het trainen van de taalvaardigheden biedt de methode veel informatie over Spanje.
Het is gericht op praktisch taalgebruik en bestaat uit twee delen. Elk deel bestaat uit een tekstboek, een
oefenboek en een docentenhandleiding. Voor gebruik thuis of in de klas is er een antwoordsleutel en
luistermateriaal op cd beschikbaar (per oefenboek twee cds). Bij de methode is een website met aanvullende
informatie.
Onderdelen:
Tekstboek deel 1

BAO 7‐8 ERK A2
Hoogbegaafden

978‐90‐01‐40164‐1

31,95

Oefenboek 1 + 2 audio‐cd's

BAO 7‐8 ERK A2
Hoogbegaafden

978‐90‐01‐40168‐9

31,95

Sleutel 1

BAO 7‐8 ERK A2
Hoogbegaafden

978‐90‐01‐40165‐8

16,60

Tekstboek 2

BAO 7‐8 ERK B1‐B2
Hoogbegaafden

978‐90‐01‐40167‐2

31,95

Oefenboek 2 + 2 audio‐cd's

BAO 7‐8 ERK B1‐B2
Hoogbegaafden

978‐90‐01‐40182‐5

31,95

Sleutel 2

BAO 7‐8 ERK B1‐B2
Hoogbegaafden

978‐90‐01‐40166‐5

16,60

Juan y Rosa
IVIO ‐ Wereldschool
0320 ‐ 229923

http://www.wereldschool.nl/

Methode Spaans voor de groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs. In eerste instantie is de methode
bedoeld als verbredingsstof voor (hoog)begaafde leerlingen. Doordat leerlingen zelfstandig met de methode aan
de slag kunnen is het zeer geschikt voor kinderen die extra werk aankunnen. Sinds 2005 is het als proef
toegestaan Spaans in het reguliere curriculum op te nemen en kan de methode ook hiervoor worden ingezet.
Uitgangspunt van de methode is dat de leerling Spaans leert door het werken en spelen met de taal en dat de
aandacht voor de grammatica op de tweede plaats komt. Het leerboek is daarom ondergeschikt gemaakt aan
het werkboek.
Naast een werkboek en tekstboek bestaat het materiaal uit een oplossingenboek, een audio‐cd met
luisteroefeningen, een audio‐cd met woorden en dialogen en een methodesite. De site biedt handleidingen voor
docent en leerling, drie spellen en achtergrondinformatie.
De methode is zo opgezet dat de docent de taal niet machtig hoeft te zijn en het relatief eenvoudig is om ermee
te werken. Als vervolg op deel 1 is deel 2 in ontwikkeling. Dit deel is geschikt voor kinderen tussen de 10 en 14
jaar. Het kan eventueel los van deel 1 worden gebruikt als kinderen het basis‐Spaans ooit eerder hebben geleerd.
Onderdelen:
Leerboek deel 1

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Werkboek deel 1

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

33,50

Oplossingenboek deel 1

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

10,50

Audio‐cd bij leerboek deel 1

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

13,00

Audio‐cd bij werkboek deel 1

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

15,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

Pagina 109 van 129

Leermiddelen voor hoogbegaafden

spel en beweging
Klein maar fijn
MHR Architecten in leren
0182 ‐ 556556

http://www.mhr.nl

Thematische verrijkingsactiviteiten voor jonge kinderen (3‐6 jaar) met een ontwikkelingsvoorsprong, langs vier
hoofdlijnen: Letterstad (accent op taal en lezen), Cijferrijk (accent op rekenen en wiskunde), Doeland (accent op
kijken, doen en bewegen) en Lijsterbos (accent op natuur en muziek). Het hoofdaccent ligt op intuïtief leren
lezen, ondersteund door een open leeslijn met diverse hulpmiddelen zoals de letterbladen en de letter‐
puzzelbladen voor 'Mijn eigen leesboek'. Deze hulpmiddelen zijn opgenomen in de algemene handleiding. Er zijn
vier thema's uitgewerkt: 'Vogels', 'Dino's','Onder water' en 'Winter'. Elk thema bestaat uit: een plaat, een
bijbehorend voorleesverhaal (ook via de computer te beluisteren), werkmateriaal voor de kinderen met een
beknopte toelichting voor de leerkracht of leidster, een cd met een zelf leren lezen lijn met ondersteuning van
het thema in woord en beeld, extra opdrachten voor zowel op school als thuis. Bij de verwerkingsopdrachten
wordt rekening gehouden met verschillende belangstellingen (talenten) van kinderen. Het materiaal is zo
opgezet dat kinderen er met steun van de computer redelijk zelfstandig mee kunnen werken.
Onderdelen:
Algemene handleiding

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

89,00

Deel 1 Vogels

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

79,00

Deel 2 Dino's

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

79,00

Deel 3 Onder water

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

79,00

Deel 4 Winter

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

79,00

Letterpuzzelbladen

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

49,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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techniek
3D‐brick
K2‐Publisher BV
0172 ‐ 610375

http://www.k2‐publisher.nl

3D Brick is materiaal ter bevordering van het ruimtelijk inzicht. Het materiaal bestaat uit een Brick map met
kopieerbladen (A4‐formaat) inclusief een set 3D‐Brick blokken. De map 3D Brick bestaat uit drie delen van elk
vijftien oefenbladen en kennen een opklimmende moeilijkheid. De eerste vijf bladen van elk deel introduceren
de volgende tien opdrachten op de voorzijde en op de achterzijde van elk blad staat de controlefiguur. Met de
blokken worden de opdrachten van de oefenbladen gemaakt. Als uitbreiding is de kopieerband DUO‐3D‐brick
verkrijgbaar. Bij de opdrachten uit deze map dienen twee sets bouwstenen gebruikt te worden. Er zijn vier series
met elk tien oefenbladen opklimmend in moeilijkheid.
Onderdelen:
Map + set 3D‐bricks

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

44,70

Kopieerband Duo‐3D‐brick

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

35,20

Capsela
PMOT
0597 ‐ 591596

http://www.pmot.nl

Doorzichtige capsules, waarin verschillende mechanische en elektrische functies ingebouwd zijn. Doordat de
capsules doorzichtig zijn, kan goed geobserveerd worden hoe de verschillende functies werken. De capsules
worden met koppelstukken met elkaar verbonden, zodat snel en variabel gebouwd kan worden. De capsules zijn
in te zetten voor het vak techniek in het basisonderwijs.
Er zijn twee sets verkrijgbaar, die inclusief een voorbeelden‐ en informatieboek worden geleverd. Daarnaast zijn
losse onderdelen bij te bestellen.
Onderdelen:
Capsela 75 (vanaf 4 jaar)

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

16,25

Capsela 450 (vanaf 7 jaar)

BAO 4‐8 Hoogbegaafden

62,50

Gigo techniek
PMOT
0597 ‐ 591596

http://www.pmot.nl

Technieksets bedoeld voor leerlingen in het basis‐ en voortgezet onderwijs van 4 tot 14 jaar. Met de sets kunnen
opdrachten en experimenten op het gebied van elektriciteit, elektronica, constructie en mechanica uitgevoerd
worden. De lesboeken behandelen een aantal technische principes rondom een thema. Ieder lesboek bevat een
handleiding voor de leerkracht, volgformulieren voor leerkracht en leerling, materiaal overzichtkaarten,
activiteitenkaarten voor zelfstandig werken, kaarten met voorbeeldmodellen en evaluatieformulieren. De
opdrachten zijn geschikt om met meerdere leerlingen tegelijk aan te werken. Er zijn meer lesboeken in
voorbereiding.
Onderdelen:
Gigo 1114 Solar auto

BAO 1‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Gigo 1121 Solar voertuig

BAO 1‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

73,50

Gigo 1124 Mars explorer

BAO 1‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

55,50

Gigo 1155 Hydro‐pneumo car

BAO 1‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

81,50

Gigo 1156 Hydro‐pneumo Back Hoe

BAO 1‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

92,50

Gigo 1158 Watermolen

BAO 1‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

39,50

Gigo 1159 Zuigerset

BAO 1‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

31,95

Gigo 1165 Elektriciteits generator

BAO 1‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

58,50

Gigo 1184 Elektriciteitset

BAO 1‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

51,95

Gigo 3505 Gear go

BAO 1‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

19,95

Gigo 3507 Geartronix

BAO 1‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

141,95

Gigo 3508 Grote Electric Chain Drives

BAO 1‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

152,50

Gigo 7029 Grote Gear Go

BAO 1‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

46,75

Gigo 7061 Ketting aandrijving

BAO 1‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

84,50

Gigo 7063 Kleine Electric Chain Drives

BAO 1‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

98,50

Gigo 7119 Senior Elektriciteitsset

BAO 1‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

102,95

Gigo 7120 Junior Elektriciteitsset

BAO 1‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

65,95

Gigo 8036 Grote Bouwset

BAO 1‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

119,95

Gigo 8042 Bouwset

BAO 1‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

59,95

Gigo 8060 Tandwielenpret

BAO 1‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

106,95

Gigo 8061 Tandwiel startset

BAO 1‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

54,95

Lesboek mechanica van 5 en 6 jaar
Hefbomen, tandwielen en katrollen/Het
vormen van een hypothese

BAO 1‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

39,95

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Lesboek mechanica van 9 tot 11 jaar
Introductie van de belangrijkste principes &
technieken

39,95

BAO 1‐8 VO 1‐2
Hoogbegaafden

Kapla
Heutink
0548 ‐ 536666

http://www.heutink.nl

Verkrijgbaar bij: Heutink, Koks‐Gesto, Gejo, Reinders, Rolf. Massief grenen 'Kabouterplankjes',formaat van
120x24x8 mm, waarmee een stabiel bouwwerk opgebouwd kan worden. Zo kunnen kinderen vanaf 3½ jaar
grote bouwwerken construeren zonder enig bevestigingspunt.
Onderdelen:
Kist met 280 plankjes

BAO 1‐3 P Hoogbegaafden

78,83

Schoolset van 1000 plankjes

BAO 1‐3 P Hoogbegaafden

217,04

Set plankjes kleur rood/oranje (40 plankjes)

BAO 1‐3 P Hoogbegaafden

24,15

Set plankjes kleur lichtblauw/donkerblauw
(40 plankjes)

BAO 1‐3 P Hoogbegaafden

24,15

Set plankjes kleur geel/groen (40 plankjes)

BAO 1‐3 P Hoogbegaafden

24,15

Voorbeeldboek 1 Bouwwerken

BAO 2‐3 Hoogbegaafden

10,55

Voorbeeldboek 2 Dieren

BAO 2‐3 Hoogbegaafden

10,55

Voorbeeldboek 3 Beginnende bouwers

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

10,55

Voorbeeldboek 4 Gevorderde bouwers

BAO 3 Hoogbegaafden

10,55

Kijk, zo werkt het
INNO‐techniek
0162 ‐ 421259

http://www.innotechniek.nl

Lespakket bestaande uit cd‐rom, lerarenhandleiding, 10 opdrachtkaarten en 10 bijbehorende werkkaarten.
Onderwerpen: telefoon, helikopter, elektromagnetisme, elektriciteit, tandwielen en riemen, vliegen, nokken en
krukken, robot, periscoop, hovercraft. Menugestuurde ontdekomgeving met werkplaats met instrumenten en
apparaten, grondbeginselen van de wetenschap, geschiedenis en uitvinders. De cd‐rom bevat 300 filmpjes, 1000
illustraties, 60 minuten audio en teksten.
Onderdelen:
Lesmateriaal

BAO 7‐8 SO‐cluster 1 VMBO‐
BKGT H V 1‐3 VSO‐cluster 1
Hoogbegaafden

36,45

Lesmateriaal + cd‐rom

BAO 7‐8 SO‐cluster 1 VMBO‐
BKGT H V 1‐3 VSO‐cluster 1
Hoogbegaafden

52,40

Cd‐rom Kijk zo werkt het

BAO 7‐8 SO‐cluster 1 VMBO‐ 978‐90‐6112‐451‐1
BKGT H V 1‐3 VSO‐cluster 1
Hoogbegaafden

15,95
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K'nex
Diverse leveranciers
Verkrijgbaar bij: Heutink, Reinders, Rolf, Alberts, ProSpecial en Baert. Verkrijgbaarheid van sets wisselt per
leverancier. Constructiemateriaal dat in elkaar kan worden geklikt. Met de verschillende vormen zijn rechte
hoeken, rondingen en hoeken van 45, 90 en 270 graden te maken. Met beweegbare onderdelen zoals katrollen
en wielen. Met behulp van de motorset kunnen de modellen tot beweging gebracht worden.
Onderdelen:
Basiskoffer

BAO 2‐3 Hoogbegaafden

38,50

Maxi koffer incl. modellenboek

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

93,98

Mediumkoffer

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

62,35

Koffer met 20 modellen

BAO 2‐4 Hoogbegaafden

43,50

Koffer met 425 onderdelen

BAO 2‐4 Hoogbegaafden

59,50

Grote koffer en motorset

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

111,97

Motorset

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

30,11

Klassenset

BAO 2‐8 Hoogbegaafden

117,81

Schoolset

BAO 2‐8 Hoogbegaafden

142,74

Handleiding De speeltuin

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

5,44

Handleiding De kermis

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

5,44

Werkkaarten De speeltuin

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

17,24

Werkkaarten De kermis

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

17,24

Werkkaarten Bruggen

BAO 3‐8 Hoogbegaafden

12,70

LEGO ‐ Mindstorms voor scholen
Heutink
0548 ‐ 536666

http://www.heutink.nl

Het Mindstorms programma bestaat uit verschillende sets (basis‐ en uitbreidingssets).
De basisdoos (Robotics Invention System) bevat LEGO‐stenen, wielen etc. voor het bouwen van robots, de RCX
microcomputer, diverse aanraak‐ en lichtsensoren, twee motoren, kabels, Nederlandstalige software en
documentatie.
Mindstorms voor scholen is een programma waarmee kinderen zelfgemaakte LEGO‐ modellen kunnen
programmeren via de computer.
Door LEGO‐blokjes aan een computer de koppelen kunnen kinderen die blokjes gedrag meegeven. Er zit een
kleine microprocessor in, die gevoelig is voor tast, kleur en licht. Kinderen kunnen daarmee een robot maken.
De programmeerbare RCX‐steen kan via de Nederlandstalige Robolab software zelfgemaakte programma's
laden en aan de hand van verschillende modellen allerlei taken laten uitvoeren.
Onderdelen:
Educatieve basisset 9797

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

300,78

School aanvulset 9648

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

75,43

Netwerklicentie

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

253,95
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Software handleiding

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

55,65

Ontdekkisten
MHR Architecten in leren
0182 ‐ 556556

http://www.mhr.nl

Praktisch materiaal voor begaafde en intelligente leerlingen in de basisschool.De ontdekkisten zijn opdrachten
rondom een bepaald thema. De school moet zelf zorgen voor de benodigde experimenteer‐ en
opbergmaterialen.
Het materiaal stimuleert tot ontdekken en manipuleren van de werkelijkheid. Het kenmerkt zich door de
duidelijke aanpak van het ontdekproces. Voor de leerkracht zijn algemene instructiekaarten en thema‐
instructiekaarten bijgevoegd. Met behulp van pictogrammen en tekeningen van te verrichten handelingen moet
de kleuter op een zo zelfstandig mogelijk wijze de experimenten kunnen lezen, uitvoeren en de resultaten ervan
registreren op bijbehorende werkbladen. Ter voorbereiding neemt de leerkracht de instructiekaarten met een
klein groepje / klassikaal door. In de organisatie kan de leerkracht een ontdek‐ of experimenteerhoek inrichten.
Onderdelen:
Ontdekkist Geluid

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

9,00

Ontdekkist Wegen

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

9,00

Ontdekkist Drijven en zinken

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

9,00

Ontdekkist Magnetisme

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

9,00

Spektro
Productief BV
010 ‐ 2142566

http://www.productief.nl

Materiaal waarmee leerlingen leren om elektrische circuits en logische schakelingen te bouwen van een
tekening. De basisdoos bestaat uit een assortiment onderdelen, waarmee diverse schakelingen gemaakt kunnen
worden. Het bijbehorende boek bevat circa tachtig opgaven voor het maken van elektrische schakelsystemen,
zoals hand‐, licht‐, aanraking‐ en motorgestuurde systemen. Alle opgaven zijn gecodeerd met nummers en
kleuren, zodat de verschillende regelsystemen makkelijk gebouwd kunnen worden. De uitbreidingsdoos bevat
44 elektrische onderdelen, een schemaboek en een opdrachtenboek. De bedoeling is dat na het maken van de
opdrachten leerlingen het inzicht krijgen om zelf aan de slag te kunnen met het maken van eenvoudige logische
circuits. Met Spektro Mini kunnen leerlingen vanaf vijf jaar veilig met elektriciteit experimenteren.
De startset bestaat uit 2x Spektro Mini, 2x Spektro 1, 1x Spektro 2 en 3 batterijopladers.
Onderdelen:
Spektro startset

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

350,00

Spektro mini

BAO 1‐5 Hoogbegaafden

37,50

Spektro 1 basisdoos

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

49,99

Spektro 2 uitbreidingsdoos

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

64,99

Batterijoplader met 4 AA batterijen 2500
mAh

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

49,95

Spektro RC Car

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

124,95
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Sterrenwerk techniek
Schoolsupport
0594 ‐ 500145

http://www.schoolsupport.nl

Werkboekjes met uitdagende oefeningen over technische onderwerpen voor (hoog)begaafde leerlingen in
groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs.
De onderwerpen van de werkboekjes zijn 'elektriciteit en beweging', 'transport en beweging' en 'bouwen en
constructies'. Het materiaal doet een beroep op de creativiteit van de leerlingen. Zij onderzoeken de werking
van apparaten of bouwen hun eigen constructies. Gedurende alle bouwopdrachten wordt kennis en/of
materiaal verzameld voor een digitale eindpresentatie. Deze presentatie kan leiden tot klassikale discussie en
(zelf)reflectie op de door de leerling gekozen aanpak.
Het oefenmateriaal verschijnt op twee niveaus:
‐ werkboeken voor pluskinderen van 8 tot 10 jaar;
‐ werkboeken voor pluskinderen van 10 tot 12 jaar.
Ieder werkboekje omvat 20 tot 28 pagina's en biedt een variatie aan opgaven en een handleiding. De
werkboekjes zijn zelfstandig of in tweetallen door de leerlingen door te werken; de bijbehorende
antwoordenboekjes naar keuze door de leerling of de docent.
Onderdelen:
Werkboek Transport en beweging 8‐10 jaar

BAO 4‐6 Hoogbegaafden

12,50

Werkboek Bouwen en constructies 8‐10 jaar

BAO 4‐6 Hoogbegaafden

12,50

Antwoordenboek A 8‐10 jaar

BAO 4‐6 Hoogbegaafden

6,50

Werkboek Transport en beweging 10‐12 jaar BAO 6‐8 Hoogbegaafden

12,50

Werkboek Elektriciteit en beweging 10‐12
jaar

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

12,50

Antwoordenboek B 10‐12 jaar

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

6,50

Set van 4 x 5 werkboeken +
antwoordenboeken A + B

BAO 4‐8 Hoogbegaafden

57,50
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wereldoriëntatie
Djungo ‐ ondernemen op de basisschool
ThiemeMeulenhoff Basisonderwijs
088 8002017

http://www.thiememeulenhoff.nl

Lespakket voor ondernemen waarmee leerlingen leren een onderneming op te zetten. Het lespakket doorloopt
een aantal stappen:
‐ het doel van de onderneming bedenken
‐ producten/diensten bedenken
‐ een ondernemingsplan maken
‐ presentatie van het plan aan de schoolleiding
‐ plan uitvoeren: leveranciers zoeken, reclame maken, produceren en verkopen
‐ slotbalans opmaken en verlies‐ en winstrekening
Het lespakket bevat 14 lessen en bestaat uit een handleiding voor de docent en een werkschrift voor de leerling.
Daarnaast komt er een Djungo‐website waarop leerlingen verslag kunnen doen van hun activiteiten.
Onderdelen:
Werkschrift

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐06‐64170‐7

36,25

Handleiding

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐06‐64172‐1

26,50

Eiland in de zee, Een
Jolene
http://www.jufjo.nl
Hoogbegaafde leerlingen uit groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs krijgen de opdracht hun eigen eiland, ergens
in de zee, ontwerpen. Hoe het eiland er uit komt te zien, wie er gaan wonen en welke dingen op het eiland
aanwezig zijn is door de leerling te beslissen.
Onderdelen:
Een eiland in de zee

BAO 4‐8 Hoogbegaafden

0,00

Informatie (Plus)
Noordhoff Uitgevers BAO
030 ‐ 6383 333

http://www.noordhoffuitgevers.nl

Serie informatieve boekjes over allerlei onderwerpen van alledag. De boekjes zijn in te zetten als
toepassingsleergang studeren lezen, als verdiepingsstof bij de zaakvakken of zij spreekbeurten en werkstukken.
Een abonnement is eventueel uit te breiden met een abonnement op Informatie Plus. Dat bestaat uit
verwerkingsvragen en ‐opdrachten op vier niveaus bij elk boekje.
Een abonnement omvat 2 x 12 deeltjes per jaar, de website Docukit.nl, twee nieuwsbrieven en een poster met
titeloverzicht.
Onderdelen:
Abonnement Informatie

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

175,00

Abonnement Informatie Plus

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

130,00
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Junior Informatie (Plus)
Noordhoff Uitgevers BAO
030 ‐ 6383 333

http://www.noordhoffuitgevers.nl

Serie informatieboekjes over herkenbare onderwerpen uit het leven van alledag. De boekjes zijn in te zetten bij
training in technisch lezen en begrijpend en studerend lezen of als verdiepingsstof bij de zaakvakken. Het
abonnement is uit te breiden met een abonnement op Junior Informatie Plus. Dit zijn verwerkingsvragen en ‐
opdrachten met losse antwoordkaarten, aangeboden op vier niveaus.
Bij een abonnement hoort ook de website Docukit.nl, twee nieuwsbrieven en een poster met titeloverzicht.
De boekjes zijn los per halfjaargang verkrijgbaar
Onderdelen:
Abonnement Junior Informatie (20 titels per
jaar)

BAO 5‐7 Hoogbegaafden

155,00

Abonnement Junior Informatie Plus (20
titels per jaar)

BAO 5‐7 Hoogbegaafden

110,00

kijkdoos, De
Noordhoff Uitgevers BAO
030 ‐ 6383 333

http://www.noordhoffuitgevers.nl

Informatieve kijk/leesboeken met tekst op de linker‐ en een kleurenfoto op de rechterpagina. De leesteksten
worden op twee niveau's aangeboden: de A‐tekst tot max. AVI‐3 en de B‐tekst tot max. AVI‐6. Achterin is een
indexpagina opgenomen met oefen‐ en opzoekwoorden.
Per boekje wordt één onderwerp behandeld zoals onder andere: groente, een boek maken, kaas, de loodgieter,
de kip, zomer, de gevangenis, het strand, op vakantie, koningin Beatrix en ongelukjes.
De boekjes zijn ook los verkrijgbaar.
Onderdelen:
Abonnement (8 boekjes per jaar)

BAO 1‐4 Hoogbegaafden

125,00

Mini Informatie
Noordhoff Uitgevers BAO
030 ‐ 6383 333

http://www.noordhoffuitgevers.nl

Serie informatieboekjes over herkenbare onderwerpen uit het leven van alledag. De boekjes zijn in te zetten bij
technisch en begrijpend lezen, wereldoriëntatie en maatschappelijk vorming. Inclusief Plusboekjes met
verwerkingsopdrachten op vier niveau's met bijbehorende antwoordkaarten.
Het abonnement bestaat uit 2 x 8 boekjes per jaar, twee nieuwsbrieven met lestips en een poster met
titeloverzicht.
De jaargangen zijn ook apart verkrijgbaar.
Onderdelen:
Jaarabonnement

BAO 3‐5 Hoogbegaafden
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Op ontdekkingsreis met Google Earth
Jolene
http://www.jufjo.nl
Hoogbegaafde leerlingen uit groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs verkennen de wereld aan de hand van twee
earthquests. Bij de eerste opdracht maakt de leerling een reis door Nederland, waarbij aan de hand van
aanwijzingen zes plaatsen in Nederland gevonden moeten worden. Bij de tweede opdracht gaat de leerling op
zoek naar informatie over bijzondere bouwwerken op de wereld.
Om de quests uit te kunnen voeren moet de leerling de beschikking hebben over internet en over Google Earth.
Dit laatste programma kan via de website 'Op ontdekkingsreis met Google Earth' gedownload kan worden.
Onderdelen:
Ontdekkingsreis door Nederland

BAO 4‐8 Hoogbegaafden

0,00

Bijzondere bouwwerken op de wereld

BAO 4‐8 Hoogbegaafden

0,00

Overleven op de Noordpool
Museon
http://www.museon.nl
Verrijkingsstof voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs over het leven in het poolgebied. De les
spitst zich toe op de Inuit (Eskimo's) op Groenland en laat zien hoe het klimaat en de afgelegen ligging hun leven
bepalen. Een belangrijk thema is de verandering van hun cultuur door toenemende internationale contacten en
klimaatverandering.
De lesstof, die individueel of samen met een medeleerling verwerkt kan worden, wordt hoofdzakelijk in de vorm
van opdrachten aangeboden, waarbij achtergrondinformatie beschikbaar is. Voor de docent is er een
handleiding (in ontwikkeling jan. 2011)
Onderdelen:
Over Groenland

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

0,00

Voedsel, kleding en warmte

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

0,00

Verandering

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

0,00

Pluizerreeks
Zie Zo Educatief
073 ‐ 5218374

http://www.zze.nl

Materiaal waarmee kinderen uit de bovenbouw op onderzoek kunnen gaan naar door hen gekozen
onderwerpen op het gebied van wereldoriëntatie. De Pluizerreeks is algemeen inzetbaar, maar biedt ook extra
mogelijkheden voor kinderen die wat meer uitdaging aankunnen. Elk deel bestaat uit een ringband met
kopieerbladen (Pluisbladen) en een toelichting voor de leerkracht. De handleiding is bedoeld voor de leerkracht
en bevat een verantwoording, een verwijzing naar de kerndoelen en informatie over een rijke leeromgeving en
de veranderende rol van de leerkracht. De kennistoets is softwareprogramma dat de opgedane kennis over drie
jaar meet. De Kennistoets richt zich niet op de details, maar op de grotere, noodzakelijke structuren. De
Kennistoets wordt meerdere keren afgenomen. De toets geeft het percentage van de beheerste kennis weer en
geeft zo aan leerkracht én leerlingen een belangrijke indicatie over de voortgang.
Onderdelen:
Tijd

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

31,00

De ruimte

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

31,00
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Dieren en planten

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

31,00

Het weer

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

31,00

Kranten

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

31,00

De aarde

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

31,00

Natuur in je omgeving

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

31,00

Muziek

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

31,00

Water

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

31,00

Talen

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

31,00

Handleiding

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

31,00

Kennistoets

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

120,00

Plustaak Wereldoriëntatie
Delubas, Educatieve Uitgeverij
0416 ‐ 380482

http://www.delubas.nl

Serie leerlingenboekjes met verrijkingsstof voor kinderen die wat meer aankunnen. De boekjes bevatten 32
taken die leerlingen zelfstandig kunnen maken. Leerlingen maken de opdrachten in een eigen map of schrift.
Soms is er sprake van andersoortige opdrachten, bijvoorbeeld op de computer.
Onderdelen:
Leerlingenboek groep 5

BAO 5 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐170‐7

50,00

Antwoordenboek groep 5

BAO 5 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐171‐4

13,00

Leerlingenboek groep 6

BAO 6 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐172‐1

50,00

Antwoordenboek groep 6

BAO 6 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐173‐8

13,00

Leerlingenboek groep 7

BAO 7 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐174‐5

50,00

Antwoordenboek groep 7

BAO 7 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐175‐2

13,00

Leerlingenboek groep 8

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐176‐9

50,00

Antwoordenboek groep 8

BAO 8 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐177‐6

13,00

Complete set

BAO 5‐8 Hoogbegaafden
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ProjectenBallade
Lesmateriaal voor hoogbegaafden
‐

http://www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com

Set projecten over uiteenlopende onderwerpen voor de (hoog)begaafde leerling uit groep 3 t/m 8 van het
basisonderwijs. De projecten bestaan uit een 'basisgedeelte' en een 'verdiepingsgedeelte'. In het eerste deel
wordt een beroep gedaan op de denkvaardigheden 'onthouden', 'begrijpen' en 'toepassen' en in het tweede
deel worden de 'hogere orde denkvaardigheden' (analyseren, evalueren en creëren) aangesproken. Er zijn in
totaal tweeëntwintig projecten.
Bij bijna alle projecten hoort een informatieboek voor de leerlingen. De boekjes worden vooral gebruikt bij het
eerste deel van het project. Een compleet project bestaat uit een projectboek, een informatieboek en een
antwoordenboekje of nakijkwijzer. De ProjectenBallade wordt digitaal geleverd op een memorystick (USB 2.0).
Projectenballade A bestaat uit:
In de tuin, Koraalrif, Oerwoud, Strand, Woestijn (groep 3‐4); Mummies, MiniMonsters (insecten), De Oude
Egyptenaren, Indianen, De Romeinen. Dieren van de wereld (groep 4, 5, 6).
Projectenballade B bestaat uit:
Menselijk lichaam, Snelle machines (groep 5‐6), Roofdieren uit de zee, Mythische figuren, Dinosaurussen, Geld,
Mummies (groep 5, 6, 7); Landen van de wereld (groep 4, 5, 6, 7); Haaien (groep 6‐7); Columbus, Bruggen (groep
7‐8).
Onderdelen:
Projectenballade A

BAO 3‐ 6 Hoogbegaafden

80,00

Projectenballade B

BAO 3‐ 6 Hoogbegaafden

80,00

Projectenballade A + B

BAO 3‐ 6 Hoogbegaafden

150,00

Slimme uilen
Slimme uilen
06 ‐ 4106 7773

http://www.slimme‐uilen.nl

Serie werkboeken voor snel denkende kinderen. Het gaat hierbij om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
en meer‐ en hoogbegaafde kinderen. De werkboeken willen verdieping en verrijking bieden. Er zijn intussen acht
delen verschenen: Reis door je lichaam deel 1 en deel 2 (vanaf groep 3), Reis door Egypte, Reis van de dinoloog
en Biodiversiteit (vanaf groep 5), Het weer deel 1 (vanaf groep 6), Reis door de operatiekamer en Reis door de
vulkaan (vanaf groep 7). De werkboeken bevatten informatie, vragen en opdrachten. Bij enkele werkboeken
staan ook opdrachten op de website. Het werkboek Biodiversiteit is in zijn geheel te downloaden vanaf de site.
Op de website zijn tevens puzzels te vinden. Antwoordenboeken worden per e‐mail aan de leerkracht
toegezonden. Vanaf november 2010 is Het weer deel 2 te bestellen en het volgende werkboek zal gaan over het
zonnestelsel.
Onderdelen:
Werkboek Reis door je lichaam, deel 1

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

12,95

Werkboek Reis door je lichaam, deel 2

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

12,95

Werkboek Reis door Egypte

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

12,95

Werkboek Reis van de dinoloog

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

12,95

Werkboek Biodiversiteit

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

0,00

Werkboek Het weer, deel 1

BAO 6‐7 Hoogbegaafden

12,95

Werkboek Het weer, deel 2

BAO 6‐7 Hoogbegaafden

12,95
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Werkboek Reis door de vulkaan

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

12,95

Werkboek Reis door de operatiekamer

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

12,95

Super Denkwerk
ThiemeMeulenhoff Basisonderwijs
088 8002017

http://www.thiememeulenhoff.nl

Werkboekjes voor de meer dan gemiddelde leerling in groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs om te oefenen met
informatie verwerven en verwerken. Naast algemene deeltjes zijn er ook themaseries. Deze combineren leren
omgaan met informatie en kennis opdoen over een maatschappelijk relevant thema.
De werkboekjes bevatten onder andere lees‐, teken‐ en puzzelopdrachten. De opdrachten zijn wat moeilijker en
vragen daardoor meer van de leerling. Antwoordbladen voor de leerling zijn te downloaden.
Super Denkwerk is bedoeld voor de leerling die iets meer aan kan; voor de gemiddelde leerling is Super
Denkwerk ontwikkeld.
Eerder verschenen onder de titel Super Detective Denkwerk.
Onderdelen:
Werkboek 1 groep 5/6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

Antwoordbladen Werkboek 1 groep 5/6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

Werkboek 2 groep 7/8

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

Antwoordbladen Werkboek 2 groep 7/8

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

Werkboek 3 groep 5/6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

Antwoordbladen Werkboek 3 groep 5/6

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

Werkboek 4 groep 7/8

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

Antwoordbladen Werkboek 4 groep 7/8

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐2901‐5

21,50
0,00

978‐90‐262‐2902‐2

21,50
0,00

978‐90‐262‐4193‐2

21,50
0,00

978‐90‐262‐4194‐9

21,50
0,00

Taal‐ en zaakvakken met webquests
LCO, Logistiek Centrum Onderwijs
0413 ‐ 318215

http://www.lcowijzer.nl

De cd‐rom brengt een onderwijsaanpak in beeld die taal‐ en zaakvakken integreert en combineert met
gestructureerde zoekopdrachten op internet. Één van de werkvormen zijn webquests. Op de cd‐rom staan
videovoorbeelden uit de praktijk van groepen 5 t/m 8, die werken aan webquests over onder andere
middeleeuwen, natuurrampen en het hart. Op de cd‐rom wordt de activiteitenreeks als een checklist
weergegeven, uitgewerkt in drie scenario's. Tevens bevat de cd‐rom instrumenten voor planning, uitvoering en
evaluatie.
Onderdelen:
Taal‐ en zaakvakken met webquests

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Verrijkingsprojecten Plusklas Den Bosch
Plusklas Den Bosch
http://www.plusklasdenbosch.nl
De Plusklas in Den Bosch werkt met zelf ontwikkelde verrijkingsprojecten over diverse onderwerpen. Op de site
www.plusklasdenbosch.nl is te vinden welke projecten er zijn, van alle projecten wordt een korte beschrijving
gegeven. Alle projecten zijn te bestellen.
De projecten bestaan uit verschillende soorten opdrachten en alle kennis die kinderen opgedaan hebben tijdens
het werken aan het project wordt samengebracht in een eindpresentatie‐opdracht
De projecten zijn te bestellen door overmaking van het desbetreffende bedrag op giro 1373009 t.n.v. Lucy
Stoffele‐Manie, Rosmalen o.v.v. naam project, aantal exemplaren, naam en adres.
Onderdelen:
Project Dieren op de boerderij (onderbouw)

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

40,00

Project De brandweer

BAO 3‐5 Hoogbegaafden

40,00

Project Mensenhuizen en dierenhuizen

BAO 4‐5 Hoogbegaafden

40,00

Project Ik ben een piraat

BAO 4‐5 Hoogbegaafden

40,00

Project Dieren op de boerderij (bovenbouw)

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

40,00

Project Gebouwen

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

40,00

Project Ridders en kastelen

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

40,00

Project Bruggen

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

40,00

Project Tunnels

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

40,00

Project Het Heelal

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

40,00

Project Lucht

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

40,00

Project Vervoer op het land

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

40,00

Project Vervoer op het water

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

40,00

Project Vervoer in de lucht

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

40,00

Project Het weer

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

40,00

Project Het bos

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

40,00

Project Afval

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

40,00

Project De woestijn

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

40,00

Project Geluid

BAO 5‐8 VMBO‐BKGT H V 1‐
2 Hoogbegaafden

40,00

Project Energie

BAO 5‐8 VMBO‐BKGT H V 1‐
2 Hoogbegaafden

40,00

Project Water

BAO 6‐8 VMBO‐BKGT H V 1‐
2 Hoogbegaafden

40,00

Project Voedsel

BAO 6‐8 VMBO‐BKGT H V 1‐
2 Hoogbegaafden

40,00

Project Communicatie: van verhaal tot
computer

BAO 6‐8 VMBO‐BKGT H V 1‐
2 Hoogbegaafden

40,00

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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WeekJournaal
Barnard WeekJournaal
http://members.chello.nl/e.barnard/
Weekjournaal is een wekelijkse lesbrief voor de betere leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs. In de
brieven komen actuele onderwerpen aan de orde. Hierover maken de leerlingen allerlei opdrachten. De brief
wordt per e‐mail verspreid en bevat opdrachten over uiteenlopende onderwerpen. Bij de lessen wordt gebruik
gemaakt van website van derden.
De prijs van het abonnement heeft betrekking op één leerling. Prijzen van andere abonnementen zijn bij de
uitgever op te vragen.
Onderdelen:
WeekJournaal

37,50

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

Werkgidsen
Kinheim Uitgeverij
0183 ‐ 302537

http://www.kinheim.com

Werkboekjes met oefeningen en opdrachten over diverse onderwerpen voor groep 3 t/m 8 van het
basisonderwijs. De boekjes zijn bedoeld voor verbreding en verrijking van het onderwijs. Leerlingen kunnen
hiermee individueel of in kleine groepjes zelfstandig werken. Daarnaast kan het materiaal gebruikt worden voor
projectonderwijs aan de hele groep.
Het dierenrijk: het primaire doel van dit project is het leren opzoeken en verwerken van informatie. Met de
gevonden informatie maakt de leerling een werkstuk met als thema het dierenrijk.
Riddertijd: een kennismaking met de Middeleeuwen, met aandacht voor ridders, de adel, het leven op en rond
kastelen, kloosters en de betekenis van de kerk. Er wordt toegewerkt naar een tentoonstelling over de
Riddertijd.
Mijn eigen wereld: een ontdekkingsreis die begint in de eigen straat en die via het eigen dorp of stad verder gaat
door de provincies van Nederland.
Sprookjes en Fabels: de oorsprong en gesproken traditie van volksverhalen uit de West‐Europese cultuur,
uitgesplitst in volkssprookjes, kunstsprookjes, fabels en illustraties.
Journalistiek, een muurkrant maken: De leerlingen maken kennis met de journalistiek, met de nadruk op
kranten. Aandacht wordt besteed aan het nieuws, het beroep van journalist, de verschillende soorten kranten
en persfotografie.
Reis om de wereld: een ontdekkingsreis door de zeven werelddelen, met aandacht voor geografie, topografie,
cultuur, natuur en geschiedenis.
Dierenbundel: een project over Nederlandse taal en kinderliteratuur met als thema dieren.
Amsterdam, een reisgids maken: het thema is uitgesplitst in de onderwerpen geschiedenis, kunst en cultuur,
natuur en architectuur.
Evolutie: een kennismaking met de evolutietheorie via het boek Kaas en de evolu etheorie van Bas Haring.
Behandeld worden natuurlijke selectie, erfelijkheid, kunstmatige & culturele evolutie.
Overal dieren: project over dieren en hun leefomgeving met aandacht voor dieren in poolgebieden, jungle,
savanne, woestijn en zee. Leerlingen bereiden een fictieve expeditiereis naar al deze leefgebieden voor.
De werkgidsen bevatten stof voor zeven tot acht weken. Elke werkgids heeft één thema, dat opgesplitst is in
hoofdstukken met een deelonderwerp binnen het thema. Elk hoofdstuk wordt afgerond met een weekopdracht.
Alle weekopdrachten samen vormen een eindpresentatie, zoals een werkstuk of tentoonstelling.
Onderdelen:
Werkgids Het dierenrijk

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐254‐7

24,95

Werkgids De riddertijd

BAO 3‐5 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐259‐2

24,95

Werkgids Mijn eigen wereld

BAO 3‐5 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐273‐8

24,95

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Werkgids Sprookjes & fabels

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐229‐5

24,95

Werkgids Journalistiek

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐230‐1

24,95

Werkgids Reis om de wereld

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐255‐4

24,95

Werkgids Dierenbundel

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐268‐4

24,95

Werkgids Amsterdam

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐231‐8

24,95

Werkgids Evolutie

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐256‐1

24,95

Werkgids Overal dieren

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐6052‐277‐6

24,95

Docentenhandleiding Het dierenrijk

BAO 3‐4 Hoogbegaafden

8,50

Docentenhandleiding De riddertijd

BAO 3‐5 Hoogbegaafden

8,50

Docentenhandleiding Sprookjes & fabels

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

8,50

Docentenhandleiding Journalistiek

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

8,50

Docentenhandleiding Reis om de wereld

BAO 5‐8 Hoogbegaafden

8,50

Docentenhandleiding Dierenbundel

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

8,50

Docentenhandleiding Amsterdam

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

8,50

Docentenhandleiding Evolutie

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

8,50

Docentenhandleiding Overal dieren

BAO 6‐8 Hoogbegaafden

8,50

ZIP‐Informatieverwerking: wereldoriëntatie‐
informatieverwerking voor groep 7 en 8
Delubas, Educatieve Uitgeverij
0416 ‐ 380482

http://www.delubas.nl

Programma waarin de studievaardigheden expliciet geoefend worden. Het betreft: het hanteren van
naslagwerken, kaartlezen en het lezen van schema's, tabellen en grafieken. De werkboekjes zijn door de
leerlingen zelfstandig te verwerken. Ze bevatten instructietaken, inoefentaken, toepassingstaken en 3 toetsen.
In het bronnenboekje staat informatie die leerlingen voor het maken van de opdrachten nodig hebben. Met
behulp van het antwoordenboekje kunnen ze hun werk zelf nakijken. Het programma biedt een voorbereiding
op de CITO Entreetoets en de CITO Eindtoets.
Onderdelen:
Werkboek

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐044‐1

16,00

Antwoordenboek

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐045‐8

7,00

Bronnenboek

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

978‐90‐5300‐046‐5

30,00

Complete set

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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zintuiglijke oefening
Klimba
LL Kindermuziekwinkel
0172‐490194

http://www.kindermuziekwinkel.com/

Een knikkerbaan die muziek maakt voor leerlingen in groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Met de Klimba
Creatief kunnen leerlingen een grote baan bouwen. Met een heel octaaf van acht klankstaven kunnen leerlingen
al bouwend componeren. Het verwisselen van de klankstaven gaat heel eenvoudig zodat snel weer een andere
melodie gebouwd kan worden. De lange en korte leggers corresponderen met de halve en kwart noten. Eén
bouwelement zorgt ervoor dat een achtste noot gehoord kan worden. Een slagstokje wordt meegeleverd om de
klankstaven aan te slaan zonder gebruik te maken van een knikker.
Onderdelen:
Klimba Creativ

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

99,00

Klimba Maxi

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

170,00

Gemengde bouwelementen

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

30,00

Bouwelement achtste noot en pauze

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

11,25

Torenpunten

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

13,00

Grondplaat

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

10,00

Torenpunten met bal

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

15,00

Klokkenspel

BAO 1‐8 Hoogbegaafden

38,00

Logeo
Bekius Schoolmaterialen
0227 ‐ 602406

http://www.schoolmaterialen.nl

Verkrijgbaar bij: Alberts, Bekius, Gejo, K2‐Publisher, Rolf. Prijs varieert per leverancier (vermelde prijs Alberts).
Spelmateriaal voor het bevorderen van de visuele waarneming en het herkennen van kleuren en vormen. Het
materiaal bestaat uit: een houten speelbord, negen houten vierkantjes met afbeeldingen van drie geometrische
vormen (driehoek, cirkel, vierkant) in drie kleuren (rood, blauw, geel), een handleiding en een kartonnen doos.
In de handleiding staan opdrachten in oplopende moeilijkheidsgraad.
Onderdelen:
Logeo

BAO 1‐4 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Pico piccolo ontwikkelingsactiviteiten
ThiemeMeulenhoff Basisonderwijs
088 8002017

http://www.thiememeulenhoff.nl

Zelfcontrolerend spel. Elke set bevat zestien opdrachtkaarten met tien opgaven. Spel biedt oefenstof bij
verschillende taal‐ en waarnemingsaspecten.
In de opdrachten van Ontwikkelingsactiviteiten komen onder andere aspecten als visuele discriminatie, logisch
denken, begripsontwikkeling, hoeveelheidbegrip en oefening van auditieve functies aan de orde. De oefeningen
ontwikkelen daardoor bij de kinderen inzicht in datgene wat ze in hun omgeving waarnemen en beleven. Er zijn
diverse sets leverbaar. De opdrachtenkaarten Taal hebben als inhoud: wat hoor je achteraan?, welke hoort er
niet bij?, welke letter hoort hier? Inhoud Rekenen: hoeveel tel je?, welk getal moet er staan?, hoeveel samen?
Onderdelen:
Piccolo‐spelbord (groen)

BAO 2‐8

978‐90‐262‐3538‐2

26,50

Piccolo ontwikkelingsactiviteiten deel 1
Herfst/winter

BAO 2 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐3539‐9

26,50

Piccolo ontwikkelingsactiviteiten deel 2
Lente/zomer

BAO 2 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4580‐0

26,50

Piccolo ontwikkelingsactiviteiten deel 3
Dieren thuis en op de boerderij

BAO 2 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐3541‐2

0,00

Piccolo ontwikkelingsactiviteiten deel 6
Kleuren, vormen en hoeveelheden

BAO 2 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐3544‐3

0,00

Piccolo ontwikkelingsactiviteiten deel 7 Taal
1

BAO 2 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4574‐9

26,50

Piccolo ontwikkelingsactiviteiten deel 8
Rekenen 1

BAO 2 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐4619‐7

26,50

Piccolo ontwikkelingsactiviteiten deel 9 Taal
2

BAO 2 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐3657‐0

26,50

Piccolo ontwikkelingsactiviteiten deel 10
Rekenen 2

BAO 2 Hoogbegaafden

978‐90‐262‐3658‐7

26,50

Tangram
Stempelfabriek & Jegro
050 ‐ 5770778

http://www.jegro.com

Oude Chinese puzzel. Elke tangrampuzzel bestaat uit een inlegraam met puzzelstukjes en een kaart met
voorbeelden. Een leerling kan figuren samenstellen met de puzzelstukken.
Onderdelen:
Tangram ei

BAO 2‐4 Hoogbegaafden

14,04

30 tangrams

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

36,00

Tangram in groen hout

BAO 2‐4 Hoogbegaafden

11,07

Activiteitenboekje

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

17,00

Tangram in groen hout + voorbeelden

BAO 2‐4 Hoogbegaafden

25,40

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Magnetische tangrams

BAO 2‐4 Hoogbegaafden

23,32

Groei tangram

BAO 5‐6 Hoogbegaafden

25,40

Tangram voorbeeldkaarten

BAO 2‐4 Hoogbegaafden

11,42

Tangram in kunststof

BAO 2‐4 Hoogbegaafden

8,09

Tweelingtangram

BAO 7‐8 Hoogbegaafden

25,40

Tangram legspel magnetisch
Gejo BV
0313 ‐ 476127

http://www.gejo.nl

Spel waarbij de leerlingen diverse figuren dienen na te maken ter bevordering van de visuele waarneming en het
ruimtelijk inzicht. Het materiaal bestaat uit twee sets verschillend gevormde houten legstenen, 30
opdrachtkaarten en een handleiding in een houten kist (36 x 23,5 x 6,5 cm). De opdrachtkaarten lopen op in
moeilijkheidsgraad. De legstenen zijn voorzien van een magneet en kunnen in de metalen deksel gelegd worden.
Onderdelen:
Tangram legspel magnetisch

BAO 2‐5 Hoogbegaafden

34,45

Tangrammen
Heutink Educo
0548 ‐ 536666

http://www.heutink.nl

Het materiaal bestaat uit 24 kunststof opdrachtkaarten, zes tangramspelletjes, een opbergkist en een
handleiding. Op de opdrachtkaarten staan concrete afbeeldingen die met alle stukjes van een tangramspel
gemaakt kunnen worden. Elk spel bestaat uit twee kleine driehoeken, een gewone driehoek, twee grote
driehoeken, een parallellogram en een vierkant. Bij twaalf opdrachtkaarten zijn de vormen van de afzonderlijke
stukjes aangegeven, bij de andere kaarten zijn alleen de contouren getekend.
Onderdelen:
Tangrammen

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

81,19

Set figuren bij tangrammen

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

8,03

Tangrammen‐legspel
Rolf Onderwijs BV
0344 ‐ 647531

http://www.rolf.nl

Spel bestaat uit zes doosjes met elk twee tangramspelletjes in een bepaalde kleur, 36 opdrachtkaarten, een
opbergkist met deksel en een handleiding. Op de opdrachtkaarten staan concrete afbeeldingen. Met de zeven
tangramstukken kunnen de opdrachtkaarten nagemaakt worden. Bij achttien kaarten zijn de stukjes herkenbaar,
bij de andere kaarten zijn alleen de contouren weergegeven.
Onderdelen:
Tangrammenspel

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

106,33

Tangrammenset

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

22,21

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011
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Tantrix
IQspellen
023 ‐ 750 27 89

http://www.iqspellen.nl

Spel waarbij zeshoekjes zodanig aan elkaar gelegd moeten worden dat de lijnen van een bepaalde kleur
dóórlopen. Zeshoekjes kunnen ook gesorteerd worden op kleur of lijnenpatroon. Oudere kinderen kunnen met
het materiaal een strategisch spel spelen. Het materiaal bestaat uit 56 zwarte stenen, reiszak en een uitgebreid
spelregelboekje. Er zijn verschillende versies verkrijgbaar, waaronder een versie voor kleurenblinden.
Onderdelen:
Tantrix

BAO 2‐4 Hoogbegaafden

34,50

Triplet
Bekius Schoolmaterialen
0227 ‐ 602406

http://www.schoolmaterialen.nl

Legspel voor het bevorderen van de visuele waarneming en het ruimtelijk inzicht. Het spel is een combinatie van
drie spellen: legspel, domino en memory. Het spel vereist en stimuleert zowel het combinatie‐ en
concentratievermogen als ook het constructieve inzicht. De voorbeelden gaan van eenvoudig over naar moeilijk.
De 48 grote houten driehoeken (kantlengte 8 cm) zijn verpakt in een driehoek van gelakt beukenhout,
speelvoorbeelden met 34 opdrachten en een handleidingboekje.
Onderdelen:
Triplet

BAO 1‐2 Hoogbegaafden

Bron: SLO Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid januari 2011

46,00

Pagina 129 van 129

