DOCUDIENST SIG
Titels over het thema ‘wiskunde’

Hieronder vindt u enkele aanbevelingen uit onze docudienst terug.
Op de volgende pagina’s kan u een uitgebreide themalijst nalezen.

Metend rekenen: meter, liter,gram, euro, tijd en speelse
redactiesommen – Hilde Heuninck (Schubi Lernmedien AG, 2015)
In dit praktijkboek over metend rekenen vindt u concrete en gedetailleerd
uitgewerkte handvatten om samen met de kinderen inzicht te verwerven
in het maatsysteem. Het biedt u spelsuggesties waarmee u kinderen
prikkelt om aan het oefenen te gaan.

Dyscalculie – Annemie Desoete, Ruth Vanderswalmen, Annemie De
Bondt, e.a.
In dit boek beschrijven we de criteria om over dyscalculie te spreken. We
staan stil bij HGD/HGW, ICF, DSM-5, UDL, M-decreet, redelijke
aanpassingen, het leerzorgkader en bij de waarde van 'diversiteit' en het
inzetten op ‘psycho-educatie'.

Dyscalculie en rekenproblemen : 20 obstakels en hoe ze te
nemen – Marisca Milikowski (Boom, 2012)
In dit boek bespreekt Marisca Milikowski de obstakels - die zich verscholen
houden in het elementaire rekenen. Meestal zitten die obstakels in het
rekenen zelf, dat ingewikkelder in elkaar zit dan je zou denken. Er zijn
echter ook obstakels die langs een omweg het rekenen bemoeilijken.

Ideeënboek dyscalculie: helpen zit in onze natuur –
Ludo Cuyvers (Garant, 2015)
Ludo Cuyvers brengt een leesbaar verhaal over wetenschap en
behandeling van rekenstoornissen. Met de ogen van een onderzoeker
leert hij je de problemen vaststellen, waarna je meegenomen wordt in
het oefenen van de correcte handelswijze.

The Routledge International Handbook of Dyscalculia and
Mathematical Learning Difficulties – Chinn, Steve (Oxon - New York:
Routledge, 2015)
The Routledge International Handbook of Dyscalculia and Mathematical
Learning Difficulties brings together commissioned pieces by a range of
hand-picked influential, international authors from a variety of disciplines,
all of whom share a high public profile.

Deze en vele andere titels kan u gratis ontlenen in onze docudienst!
Interesse? De docudienst is elke weekdag open van 9 - 12u (liefst na afspraak)
Boeken kunnen ook opgestuurd worden.
Neem contact op met Sarah Persyn via docudienst@sig-net.be
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Dyscalculie

Desoete,
Annemie

2015

Persoonlijkheid en (de)motivatie van kinderen en jongeren:
Hanston,
theorie, praktijk en onderzoek van Process Communication Model Edwin

2015

Zorg dragen voor kinderen en jongeren met leerproblemen

Ghesquière,
Pol

2014

Binnenklasdifferentatie: leerkansen voor alle leerlingen

Coubergs,
Catherine

2013

Proef op de som: studeren met dyscalculie

Desoete,
Annemie

2012

Ik zie het anders : Omgaan met richtingsmoeilijkheden en
spiegelen bij kinderen

Litière, Marc

2011
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ASS in de rekenles: rekenen bij leerlingen met
autismespectrumstoornis uit het tweede leerjaar lager
onderwijs: kwalitatief onderzoek naar praktijkervaringen van
deskundigen.

Van Hevel,
Saar

2014

Early numerical competencies and mathematical abilities in
children with autism disorder

Titeca, Daisy

2014

Small numbers and numerical interaction: the building blocks of Ceulemans,
early numerical competencies?
Anneliesje

2014

Driving forces behind arithmetic: the evolution from
kindergarten to grade 2

2014

Praet, Magda

Opgroeien met leerproblemen: 20 levensverhalen van jongeren Emmanueel,
van dichtbij bekeken
Ilse

2014
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Bevorderen van gecijferdheid via het oefenen van meten van der Aalsvoort,
en meetkunde in groep 2
Geerdina

2016

Hoe ervaren leerlingen sticordi-maatregelen?

GO!

2015

Neuropsycholoog Jelle Jolles over vernieuwend
onderwijs: 'De juiste prikkels zorgen dat het brein
floreert'

van der Zee, Renate

2015

Wat betekenen Sticordi-maatregelen voor ouders?

GO!

2015

Achterlopen met rekenen: wat dan?

van Luit, Hans

2014

Rekenproblemen? Stimuleren helpt!

van Luit, Hans

2014

Daar had ik niet op gerekend De relatie tussen
Pieters,Stefanie
motorische en rekenproblemen bij lagereschoolkinderen

2013

