
Contact maken in het primair onderwijs : effectief communiceren met kinderen en hun ouders
Boves, Tom ; Dijk, Marijke van

3e geh. herz. dr. 2014 Van Gorcum
9789023252184

189 p.

boek

communicatie - omgangskunde - leraren (docenten) - leerkrachten

450.49

De ontwikkeling van het kind
Verhulst, Frank C.

10e herz. dr. 2017 Van Gorcum
9789023254232

185 p.

boek

ontwikkelingspsychologie - cognitieve ontwikkeling - sociaal-emotionele ontwikkeling - peuters - hechting
(binding) - kleuters - kinderen - adolescenten

416.1

Door kunst onderwezen willen worden
Biesta, Gert

2017 Artez Press
9789491444388

128 p.

boek

kunstzinnige vorming (esthetische vorming) - didactiek

477

Juf, ik ben een kunstenaar : handboek voor een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining
Giesen, Thea ; Mare, Marijke de

2015 SWP
9789088505720

237 p.

boek

kunstzinnige vorming (esthetische vorming) - kunstzinnige therapie - sociale vaardigheden - sociale
pedagogiek - kinderen

433.9

Liefdevolle begrenzing : basis voor gezonde ontwikkeling
Eijgenraam, Loïs

2016 Christofoor
9789060388044

126 p.

boek

opvoeding

433

Menskunde, pedagogie en gemeenschapsvorming
Dam, Joop van

2012 Pentagon
9789490455477

96 p.

boek

opvoedingsproblemen - ontwikkelingspsychologie - antroposofie - pedagogiek

433

Praktijkonderzoek in de school
Donk, Cyrilla van der ; Lanen, Bas van

3e herz. dr. 2016 Coutinho
9789046905135

335 p.

boek

onderzoeksmethoden - onderzoek - basisonderwijs (primair onderwijs) - voortgezet onderwijs (secundair
onderwijs)

450.43

Rekenen en wiskunde in de praktijk : Kennisbasis
Oonk, Wil ... et al.

2016 Noordhoff
9789001866334

304 p.

boek

rekenen

475.4

Sociologie voor de praktijk
Hoeksema, Klaas J. ; Werf, Siep van der

8e geheel herz.
dr.

2016 Coutinho
9789046905203

399 p.

boek

sociologie - macht

303.4



The five Dimensions of Waldorf education in the work of Rudolf Steiner : overviews, commentaries, history,
perspectives

Wember, Valentin

1e ed. 2015 Stratosverlag
9783943731200

276 p.

boek

vrijeschoolonderwijs (vrijescholen)

453.5

Vrede kun je leren
d’Ansembourg, Thomas ; Reybrouck, David van

2017 De Bezige Bij
9789023481515

96 p.

boek

vredesopvoeding

433.9

Vrijeschool & Hoogbegaafdheid : de kracht en de uitdaging..’
Grünbauer-Felius, Frietzen

2017 VrijHoog

boek

vrijeschoolonderwijs (vrijescholen) - hoogbegaafde kinderen

453.5

Welbevinden
Herpen, Marcel van

2009 OMJS 32 p.

boek

gevoelens - basisonderwijs - belevingswereld

474.9


