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Titel

Auteur

Jaar van
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'Ik wil niet gepest worden!': effectief en concreet handelen op de
basisschool

van Ulzen, Onno

2016

Kansen in het M-decreet voor ouders, leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften, leraren en scholen

Philips, Francine

2015

Leren met autisme: autistisch denken in de onderwijspraktijk

Vanroy, Kobe

2015

Samen schooluitval voorkomen: voor leraren en hulpverleners

Cole, Elke

2015

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

Hanston, Edwin

2015

Dyscalculie

Desoete,
Annemie

2015

Begeleiding van kleuters met CVI

Centrum
Ganspoel

2014

Een eerlijke kans: basisonderwijs voor kinderen in kansarmoede

Janssens, Albert

2014

Kleine kinderen, grote kansen: hoe kleuterleraars leren omgaan met
armoede en ongelijkheid

Roose, Iris

2014

Zorg dragen voor kinderen en jongeren met leerproblemen

Ghesquière, Pol

2014

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften: ontwikkelingsgericht
werken

van Gils, Marc

2013

Meer zorg voor kleuters via spelbegeleiding

Fournier, Miet

2012

Binnenklasdifferentatie: leerkansen voor alle leerlingen

Coubergs,
Catherine

2013

Dyslexie en moderne vreemde talen: gids voor leerkrachten,
hulpverleners en ouders

Tops, Wim

2013

Lees eerst de vraag: over opdrachten verkennen en addertjes onder
het gras vermijden

Timmerman, Kaat

2013

Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve
functies - Praktische strategieën voor thuis en op school

Dawson, Peg

2012

Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

Pameijer, Noëlle

2012

Praten met kinderen op school

Vandebriel, Piet

2011
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Dossier Leraar van het Jaar: wat maakt jou geweldig?

Beerens, Nele

2016

Dossier mediawijs: naar de knoppen

De Wilde, Bart

2016

'De hechtingstheorie is veel te weinig bekend': Continu in de vechten vluchtmodus

van Westerloo,
Anouk

2016

Kinderen (en ouders) in de scheidingsstorm: een uitdaging voor de
school?

Wiewauters,
Claire

2016

Kleuterjuf Kris is hoogsensitief

Maas, Simone

2016

Leerkracht en auteur Anton Horeweg: 'Meer begrip voor
kind...minder gedragsproblemen'

Bors, Geert

2016

Naar een inclusief onderwijs in Vlaanderen

Vranken, Martine

2016

Participatie op school, de taak van iedereen: leerlingenparticipatie in Van Hoof,
het secundair onderwijs
Stefanie

2016

Samen-Spel in de kleuterklas: interventie voor het versterken van
leerkracht-kindinteractie bij kleuters met externaliserend gedrag

Vancraeyveldt,
Caroline

2016

Diversiteit in het secundair onderwijs: maak het verschil op de
speelplaats

Laget, Rachel

2016

Ex-professor Ronny Verhoeven geeft les in een kinderziekenhuis:
"Tijdens de les vergeten ze dat ze ziek zijn"

Maas, Simone

2016

Gedrags- en emotionele problemen bij jongeren in het secundair
onderwijs. Externe Time Out als oplossing?

D'hoop, Griet

2016

'De hechtingstheorie is veel te weinig bekend': Continu in de vechten vluchtmodus

van Westerloo,
Anouk

2016

Hoe kijk jij naar armoede?

Leemans, Leen

2016

Juffrouw, ik ben (nog niet) klaar: over het advies na de derde
kleuterklas

Vandecandelaere,
Machteld

2016

"Onderwijs moet gelukkige, fiere jongeren vormen"

Leemans, Leen

2016
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