
 

 Mercuriusweg 14 - 4051 CV - Ochten - Telefoon 0344-647608.  
 

1

 
 
 
 
 
 

Het concretiseren van 
 
 

Coöperatief Leren 
 

en 
 

Meervoudige Intelligentie



 

 Mercuriusweg 14 - 4051 CV - Ochten - Telefoon 0344-647608.  
 

2

 
 
 
 
 
 
Eerder verschenen in de serie brochures: 

• Zelfstandig werken 
• Nederlandse taal 
• Voortgezet technisch lezen, begrijpend/studerend lezen en leesbevordering 
• Voorbereidend en aanvankelijk lezen 

 
Deze brochures zijn terug te vinden op de website www.koksgesto.com onder de 
button ‘downloads en informatie’. De brochures worden regelmatig gescreend op 
actualiteit en blijven daardoor eigentijds. 
Tevens zijn op deze site brochures te downloaden van: kinderboeken AVI, 
hoogbegaafdheid etc. 
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Koks Gesto BV 
 
Ochten, 2007 
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1 Inleiding 
 
Voor u ligt de brochure “Het concretiseren van Coöperatief Leren en Meervoudige 
Intelligentie”. Deze brochure is gemaakt naar aanleiding van veel vragen van scholen 
over beide onderwerpen. In de brochure wordt een overzicht geboden van een stukje 
theorie, gekoppeld aan de praktijk. Doel is om enkele concrete handreikingen te 
doen aan mensen in het onderwijs die bezig zijn met de vertaling van theorie naar 
praktijk van Coöperatief Leren en/of Meervoudige Intelligentie op hun school.  
 
U zult daarom de theorieën in een zeer beknopte versie aantreffen, met 
daaropvolgend overzichten van nieuwere en/of specifieke materialen die inzetbaar 
zijn om doelen binnen de genoemde onderwerpen te kunnen behalen.  
 
Actuele prijzen van de artikelen kunt u vinden op de website www.koksgesto.com. U 
kunt de naam of het artikelnummer in het ‘zoekvenster’ invullen en op ‘zoek’ klikken. 
 
In het eerste deel komt het Coöperatief Leren aan bod. In de introducerende tekst 
komt naar voren dat Coöperatief Leren meer is dan een groep kinderen laten 
samenwerken. We hebben dan ook enkele materialen op een rijtje gezet die gericht 
zijn op het Coöperatief Leren, zowel materialen ter ondersteuning van de organisatie 
als materialen voor de leerlingen om mee te werken. 
 
In het tweede deel komen de acht intelligenties aan bod. Per intelligentie zijn 
materialen weergegeven die daarbij zijn in te zetten. Een manier om vanuit die 
intelligenties te werken is om de leerlingen keuzetaken voor te leggen. Voorwaarde 
hiervoor is dat er genoeg materialen aanwezig zijn per intelligentie, zodat de 
leerlingen zelf hun materialen kunnen kiezen om mee naar hun doelen toe te werken.  
Wij hebben ervoor gekozen om in deze brochure enkele opvallende en nieuwe 
materialen te noemen die onderwijsmensen weer kunnen prikkelen in het omgaan 
met de verschillende intelligenties. Wilt u hiermee verder dan kunt u uiteraard altijd 
bij uw Koks Gesto verkoopadviseur terecht voor het aandragen van meer geschikt 
materiaal. 
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2 Coöperatief Leren 
 

Theorie en praktijk 
 
In het kort: Coöperatief Leren is een onderwijsleersituatie waarin de leerlingen in 
kleine heterogene groepen op een gestructureerde manier samenwerken aan een 
leertaak met een gezamenlijk doel. Tijdens dit samenwerken  is het (eigen) product 
niet alleen belangrijk maar ook het leerproces van de groep. Leerlingen leren met 
elkaar en van elkaar. 
 
Coöperatief Leren gaat verder dan het vormen van groepjes waarin kinderen mogen 
samenwerken. Er zijn vijf basiskenmerken die bepalend zijn voor coöperatief leren.  
Vijf basiskenmerken (Johnson, Johnson & Holubec) zijn typerend en bepalend voor 
coöperatief leren: 
1. positieve wederzijdse afhankelijkheid 
2. individuele verantwoordelijkheid 
3. directe interactie 
4. samenwerkingsvaardigheden 
5. evaluatie van het groepsproces 
 
Positieve wederzijdse afhankelijkheid 
Kinderen zijn van elkaar afhankelijk  om een leerdoel te bereiken en zijn zich daar 
ook van bewust. Iedereen moet zich inzetten waardoor de gezamenlijke 
inspanningen meer opleveren dan dat ieder voor zich een opdracht maakt. 
 
Praktisch gezien: 

1) Samen een doel formuleren: een resultaat gemaakt door de hele groep, zoals 
een werkstuk, presentatie of een toneelstuk. Tijdens de evaluatie kan gekeken 
worden naar dit doel.  

2) Belonen van de groep: er wordt beloond voor het product, maar ook voor het 
groepsproces. 

3) Rolverdeling: elk groepslid krijgt een rol, zoals tijdsbewaker, groepsleider, 
materiaalman enz. Belangrijk is dat kinderen weten wat deze rollen inhouden. 

4) De taakverdeling: een opdracht kan verdeeld worden in deelopdrachten 
waarbij iedereen voor z'n eigen deel verantwoordelijk is.  

5) Materialen delen: als het materiaal per groep zo verdeeld is dat niet iedereen 
de benodigde materialen heeft moet men delen.  

6) Groepsvorming: belangrijk is dat kinderen zich op hun gemak voelen in de 
groep.  

 
Individuele verantwoordelijkheid 
Het kan gebeuren dat kinderen in een groep soms afhaken of meeliften. Dit wordt 
voorkomen als elk kind ergens verantwoordelijk voor wordt. Het kind weet dan dat 
zijn of haar bijdrage voor de groep onmisbaar is.  
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Praktisch gezien:  

1) De leerlingen krijgen van de leerkracht een eigen deeltaak en / of eigen rol. 
2) De leerkracht geeft van tevoren niet aan wie woordvoerder wordt van de 

groep.  
3) Bij de evaluatie worden de leerlingen individueel beoordeeld. Het gaat hier 

dan uiteindelijk niet om het gezamenlijke product maar om een goede 
individuele prestatie.  

 
Directe interactie 
Tijdens het samenwerken is er veel interactie: de kinderen praten met elkaar, leggen 
elkaar dingen uit, wisselen ideeën uit enz. Er is simultane interactie: als gewerkt 
wordt in tweetallen, kan 50% van de groep tegelijk aan het woord zijn als er gewerkt 
wordt in viertallen 25%. Dit leidt tot veel activiteit en betrokkenheid. 
 
Samenwerkingsvaardigheden 
Coöperatief werken heeft altijd een tweeledig doel: het eindproduct en het proces, de 
samenwerking van de kinderen. Deze samenwerkingsvaardigheden moeten 
geoefend worden met de kinderen om het vervolgens toe te kunnen passen in 
coöperatieve werkvormen. Door het regelmatig toepassen en het positief stimuleren 
worden deze vaardigheden goed geoefend.  
 
Evaluatie van het groepsproces 
Na de opdracht wordt er altijd geëvalueerd. Ten eerste wat de groepsleden samen 
gemaakt hebben en wat ze ervan geleerd hebben. Ten tweede hoe de 
samenwerking ging, wat ging er goed en waar moet de volgende keer op gelet 
worden.  
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Scholen aan het woord 
 
Veel mensen in het basisonderwijs hebben inmiddels kennisgemaakt met de 
theorieën achter het Coöperatief Leren. De eerste stap is dan gezet. De volgende 
stap is om de theorieën te vertalen naar de praktijk en die te laten aansluiten bij de 
cultuur en de mensen binnen de school. Uiteraard is het daarbij wenselijk om ook 
eens te kijken hoe men dit op andere scholen gerealiseerd heeft, zodat het wiel niet 
steeds opnieuw hoeft te worden uitgevonden. 
 
Wij hebben enkele scholen, die al in een gevorderd stadium zijn, gevraagd om te 
vertellen over hun aanpak. In onderstaand interview komen de volgende mensen aan 
het woord: 

• Ton Claassens, directeur van RKBS ’t Meesterwerk te Schiedam 
• Annemieke Veeneman, locatiedirecteur van CBS mr H.M.J. van Asch van 

Wijckschool te Utrecht 
• Willem van Hest, directeur van OBS Spiegelhof te Herwijnen 
• Ellen van Dorssen, adjunct-directeur van CBS de Vuurvogel te Amersfoort 
• Gejo Griffioen, directeur CBS de Bron te Soest 
 

Hoe geeft u Coöperatief Leren vorm binnen het onderwijs? 
Ton Claassens: 
“Op deze vraag zou ik graag eerst iets over onze eerste kennismaking met het 
samenwerkend leren willen vertellen.  
Via het onderwijskansennetwerk hebben wij een viertal jaren geleden kennis 
gemaakt met Michel Fullan en Norman Green, de goeroes van het Coöperatief 
Leren. Wij waren zeer onder de indruk van hen. Na een overweldigend bezoek, met 
enkele collega’s, aan scholen in Canada en Amerika hadden we veel dingen in onze 
bagage mee om uit te proberen. 
 
In de tussentijd waren wij onder begeleiding van het CED druk bezig geweest met 
het klassenmanagement. Hierbij kan je denken aan inrichting van de groep, de 
instructietafel, uitgestelde aandacht en effectieve leertijd etc. Enkele enthousiaste 
collega’s zijn toen voorzichtig begonnen met werkvormen van Coöperatief Leren. 
Doordat er bij de kinderen een beroep gedaan werd op hun competentie, zag je toen 
al hele positieve gedragswisselingen van groepen. 
 
Dit was het sein om “echt” met samenwerkend leren te beginnen. Een stuurgroep 
binnen de school geeft al langere tijd stevige impulsen aan het Coöperatieve Leren. 
Zij zorgen voor de rode draad door de school heen. Dit doen zij door afspraken te 
maken en te bewaken.” 
 
Annemieke Veeneman: 
“We gebruiken dagelijks didactische structuren in onze lessen. De didactische 
structuren hebben de principes van GIPS in zich, waardoor échte samenwerking tot 
stand komt.” 
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Willem van Hest: 
“We passen diverse didactische structuren van Coöperatief Leren toe in bepaalde 
lessituaties, zoals b.v. bij wereldoriëntatie. Daarnaast gebruiken we de zogenaamde 
teambouwers om de sfeer in de klas te verbeteren.” 
 
Gejo Griffioen: 
“Ons doel is om Coöperatief Leren als een natuurlijk element te verweven in ons 
onderwijs. Dat betekent dat leerkrachten er op ieder geschikt moment gebruik van 
kunnen maken en dat leerlingen bekend zijn met de werkvormen en bedoelingen.  
Coöperatief Leren moet zo een aanvulling zijn op ons pakket didactische 
werkvormen en ons mogelijkheden geven om de onderlinge relaties tussen kinderen 
en de sfeer in een groep te verbeteren. 
Wij doen dit door middel van zelf oefenen, in de groep uitproberen en werkvormen in 
bouwen afspreken en vastleggen. In themabijeenkomsten en bouwvergaderingen 
houden we elkaar scherp en dagen we elkaar uit met vondsten en ervaringen.” 
 
Kunt u een voorbeeld geven van hoe dit zichtbaar is in de school? 
Ton Claassens: 
“Als je bij ons op school binnenkomt zie je in de lokalen stoplichten, planborden, 
instructietafels, veel materialen voor verdieping van de lesstof, reminders. Bij 
doorvragen zal je constateren dat wij in ons didactisch handelen zo dicht mogelijk bij 
de competentie van de kinderen aansluiten. Er worden werkvormen gehanteerd 
zoals: de placemat methode, flitsen, denken delen en uitwisselen, om de beurt. Via 
eigen ontworpen reminders is dit voor de kinderen herkenbaar aanwezig.” 
 
Annemieke Veeneman: 
 “De leerlingen werken in heterogene teams van vier leerlingen (bij oneven aantal 
drie of vijf leerlingen). De teamsamenstelling wisselt regelmatig. De stoelen hebben 
we een vaste nummering gegeven. Bij elke team staat een teambak, met daarin alle 
benodigde materialen. Er wordt gebruik gemaakt van sociale rollen, zoals de 
tijdschef en de materiaalbaas. Het stilteteken (hand omhoog) wordt in de hele school 
gebruikt. De leerlingen kennen de begrippen schoudermaatje en oogmaatje.” 
 
Willem van Hest: 
“We vinden dat de leerlingen door de regelmatig wisselende groepen beter leren om 
met diverse kinderen samen te werken.” 
 
Gejo Griffioen: 
“Daarvoor moet je de school bezoeken. Op allerlei daarvoor geschikte momenten zie 
je dat afgeweken wordt van de werkvormen die adaptief onderwijs hadden 
aangebracht. Je ziet vaak groepen in 4-tallen werken of je ziet kinderen door de klas 
lopen voor “mix en koppel” vormen. Je ziet de Coöp-materialen op de groepstafels 
staan en gebruikt worden.  
Minder zichtbaar, maar wel aanwezig zijn de vorderingen op het gebied van sociale 
omgang en competenties op dat gebied van leerlingen. Niet dat alles altijd goed gaat, 
maar er zijn duidelijke verbeteringen waarneembaar.“ 
 
 



 

 Mercuriusweg 14 - 4051 CV - Ochten - Telefoon 0344-647608.  
 

9

Heeft u materialen aangeschaft om zich in het onderwerp te verdiepen of om 
het in te voeren? En zo ja, welke? 
Ton Claassens: 
“Bij de invoering van het klassenmanagement hebben we veel aandacht besteed aan 
het zelfstandig werken. Voorwaarde is dat kinderen kunnen werken met uitgestelde 
aandacht, dat ze de werkvormen van Coöperatief Leren aangeleerd krijgen en dat er 
voldoende materialen voorhanden zijn. Alle materialen zijn coöperatief te gebruiken 
als je het maar wilt zien. Materialen hebben wij gevonden bij de methode, maar ook 
los van de methode. 
Sport en spelmateriaal valt er ook onder. Ook deze zijn in te zetten voor het 
samenwerkend leren (vb. evenwichts-, en balanceermaterialen). De catalogi staan er 
vol van. 
 
Coöperatief Leren verlangt een visie en een integrale aanpak. Wij hebben gekozen 
voor een goede methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. Het boek Silly 
Sports en Goofy Games (RPCZ educatieve uitgaven) is een must. Sport- en 
buitenspelmaterialen is in ruime mate aanwezig. 
 
Coöperatief Leren is niet van iets erbij, maar heeft alles te maken met het didactisch 
handelen van de leerkracht. Het kennen van de leerlingen. Als men dit door heeft zijn 
alle materialen te gebruiken voor samenwerkend leren.” 
 
Annemieke Veeneman: 
 “We hebben voor elk team een teambak aangeschaft, met daarin o.a. een stopwatch 
en een leerling-kiezer. Verder hebben we op school twee exemplaren staan van het 
boek ‘Structureel Coöperatief Leren’ van Dr. Spencer Kagan, daar halen we veel 
informatie en ideeën uit.  
Daarnaast zijn we altijd op zoek naar leuke coöperatieve spelletjes, maar het meeste 
materiaal ontwikkelen we zelf.” 
 
Willem van Hest: 
“Wij maken onder andere veel gebruik van de volgende materialen van het RPCZ en 
CPS: Bouwen aan Klasklimaat, Coöperatief Leren in het basisonderwijs, Team 
Klassenmanagement, Leerling Kiezers.” 
 
Ellen van Dorssen: 
“We hebben bij de keuze van onze methoden, zoals bijvoorbeeld Taaljournaal, 
Coöperatief Leren als één van de uitgangspunten gebruikt.” 
 
Heeft u een tip voor scholen die met Coöperatief Leren aan de slag willen? 
Ton Claassens: 
“Uiteraard zeg je vandaag niet: ‘Morgen gaan we aan coöperatief werken beginnen.’ 
De voorwaarden om te komen tot Coöperatief Leren zullen aanwezig moeten zijn 
(kennis, inzicht, bereidheid om zelf te veranderen). Het zal moeten passen binnen de 
visie van de school. 
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Vandaar dat Coöperatief Leren nooit los staat, maar een integrale aanpak vraagt. 
Vandaar dat wij in ons activiteitenplan aandacht besteden aan een methode sociaal-
emotionele ontwikkeling, klassenbouwers, handelen van de leerkracht, interactieve 
woordenschat, een goed leerling volgsysteem (ook voor de sociale competentie), 
reminders, consultatieve begeleiding etc. 
 
Zorg tevens dat de materialen er zijn. Zorg voor afstemming. Maar zorg vooral voor 
een juist begrip wat Coöperatief Leren betekent.” 
 
Annemieke Veeneman: 
“Maak als team een gezamenlijke keuze om met Coöperatief Leren en/of 
Meervoudige Intelligentie aan de slag te gaan. Help en ondersteun elkaar tijdens het 
invoeren van het traject, bijvoorbeeld door middel van studiedagen, collegiale 
consultatie en video interactie begeleiding.” 
 
Willem van Hest: 
“Zorg voor deskundige hulp (begeleiding door bijvoorbeeld een SBD), besteedt een 
studieochtend of maak anderszins tijd vrij voor het zelf maken van materialen, en 
zorg ervoor dat je goede afspraken maakt over de 'borging'.” 
 
Gejo Griffioen: 
“Besef dat het een meerjarenplan kan (moet) worden en geef elkaar de ruimte om 
‘natuurlijk’ bezig te kunnen zijn.” 
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Materialen voor Coöperatief Leren 
 
  
Structureel Coöperatief Leren         algemeen 
In het boek 'Structureel Coöperatief Leren' wordt de door de Amerikaanse prof. dr. 
Spencer Kagan ontwikkelde werkwijze voor effectief samenwerken in groepjes van 
twee of vier leerlingen beschreven. Uniek voor deze werkwijze zijn de GIPS-
principes; Gelijke deelname, Individuele aanspreekbaarheid, Positieve wederzijdse 
afhankelijkheid en Simultane actie. In het boek zijn ruim negentig werkvormen 
uitgewerkt waarmee allerlei lessen verrijkt kunnen worden. 
 
Artikelnr. 501.0004 
 
Bouwen aan een klasklimaat         algemeen  
Dit boek is een verzameling van gestructureerde activiteiten die tot doel hebben de 
sfeer in de klas positief te beïnvloeden. Door de activiteiten wordt de betrokkenheid 
en de wil tot samenwerken groter, onderlinge spanningen verminderen en de klas 
wordt een hechte groep  
 
Artikelnr. 501.0013  
 
Teambouwers           algemeen 
Dit boek beschrijft 14 soorten activiteiten die ervoor zorgen dat het samenwerken 
tussen leerlingen gestructureerd geoefend wordt. Teambouwers worden deze 
activiteiten genoemd en ze vinden plaats binnen teams: kleine groepjes van vier 
leerlingen die in een bepaalde periode veel samenwerken. 
 
Artikelnr. 501.0037 
 
Interactie in rekenen                algemeen 
Bazalt heeft in samenwerking met Eduniek en HCO een werkwijze ontwikkeld, die 
rekenmethodes verrijkt en zorgt voor meer mogelijkheden tot samenwerken binnen 
de methode. Voor de vier rekenmethodes, Alles telt, De wereld in getallen, Pluspunt 
en Rekenrijk, zijn een groot aantal didactische structuren uitgewerkt. Structuren die 
ervoor zorgen dat:  
- alle leerlingen tegelijkertijd actief zijn  
- de inbreng van iedere leerling gelijk is  
- er sprake is van positieve wederzijdse afhankelijkheid  
- elk kind verantwoordelijk is voor zijn eigen inbreng  
De leraar heeft bij het werken met deze structuren een regisserende rol. Bij het 
gebruik van didactische structuren in de lessen wordt een beroep gedaan op 
verschillende intelligenties. Hierdoor zijn ook leerlingen die logisch-mathematisch 
minder sterk ontwikkeld zijn in staat de lesstof beter te begrijpen. Het praktijkboek bij 
Interactie in rekenen bevat een ruim aanbod aan structuren en voorbeelden.  
 
Artikelnr. 501.0076  
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Silly Sports en Goofy Games           groep 1-8 
Een boek met meer dan 200 bewegings- en activiteitenspelletjes van over de hele 
wereld. Gebruik ze voor even - tussendoor- bewegen, lusteloze sfeer te doorbreken, 
even te lachen en plezier te hebben of gebruik ze in de gymles. 
 
Artikelnr. 501.0034 
 
Persoonlijke oppeppers en/of energizers       groep 1-8 
Boek met korte bewegingsoefeningen (maximaal enkele minuten) die in de klas 
kunnen worden uitgevoerd. De oefeningen hebben o.a. als doel: stilzitten te 
onderbreken, nieuwe energie krijgen, fysieke afwisseling bieden tussen in- en 
ontspanning. 
 
Artikelnr. 501.0025 
 
Zoek het zelf uit!           groep 7-8 
Een pakket materialen voor zelfstandig werken bij de kennisgebieden (ruimte, tijd, 
natuur/techniek, samenleving) volgens de principes van Meervoudige Intelligentie en 
Coöperatief Leren. 
Het is bedoeld voor leerlingen in groep 7 en 8. De uitgave bestaat uit een werkboek, 
een set met 80 gelamineerde ontdekkaarten en 12 kompaskaarten op A4 formaat en 
een korte handleiding. De opdrachten zijn zeer gevarieerd; elk thema kan breed of 
smal worden uitgewerkt, alleen of in een groepje. Elk onderwerp mondt uit in een 
presentatie. 
 
leerlingenboek, set van 5  set met 80 ontdekkaarten en 12 kompaskaarten 
Artikelnr. 502.0326   Artikelnr. 502.0332 
 
handleiding    opbergbak 
Artikelnr. 502.0329   Artikelnr. 502.0335 
 
Tridio C          algemeen 
Coöperatief leren met Tridio! Drie à vier kinderen uit de bovenbouw gaan samen 
ontdekken hoe je met gegeven zij-en bovenaanzichten een ruimtelijke opstelling 
kunt maken. Een leuke uitdaging, omdat ieder kind maar een gedeelte van de  
oplossing kan aandragen. Ze hebben elkaars inbreng nodig om tot een juiste 
opstelling te komen. Zo komt op een natuurlijke manier communicatie op gang 
met gebruik van ruimtelijke begrippen. Alle elementen van coöperatief leren zijn  
verweven in dit mooie vormgegeven spel. 
 
Artikelnr. 382.0095 
 
Tridio stempelset         algemeen 
Voor kinderen die thuis graag willen laten zien wat ze op school gemaakt hebben 
met Tridio. Met de stempelset kunnen kinderen de ‘Tridio’kubussen in het platte vlak 
nastempelen en zo echte kunstwerkstukken maken. 
De set bevat een zwart en groep stempelkussen en een gebruikswijzer voor de 
leerlingen met tips en extra opdrachten. 
 
Artikelnr. 382.0091 
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Het Grote Bosatlas spel        algemeen 
Een reis met dobbelsteen en pion over alle werelddelen waarbij vragen beantwoord 
moeten worden over de volgende onderwerpen: topo, natuur,mensen en records. In 
een paspoort wordt bijgehouden waar iedere speler is geweest en welke vragen 
goed zijn beantwoord. Inhoud van het spel: een spelbord, 138 kaartjes met vragen 
en antwoorden, een speciale spelatlas, 6 pionnen, 6 paspoorten en spelregels. 
 
Artikelnr. 555.3830 



 

 Mercuriusweg 14 - 4051 CV - Ochten - Telefoon 0344-647608.  
 

14

3 Meervoudige Intelligentie 
 
“It’s not how smart you are – It’s how you are smart!” (Gardner) 
 
De theorie van Meervoudige Intelligentie is ontwikkeld door de Amerikaanse 
hoogleraar Howard Gardner. Hij had kritiek op de gangbare opvattingen over 
intelligentie en zag intelligentie als de bekwaamheid om te leren. Een intelligentie is 
kort gezegd een gevoeligheid voor een vaardigheid met specifieke stimuli (anders 
gezegd: een rijke leeromgeving).  
 
Gardner beschreef acht gebieden van intelligentie: 
1. Verbaal - linguïstisch 
2. Logisch - mathematisch 
3. Visueel - ruimtelijk 
4. Muzikaal - ritmisch 
5. Lichamelijk - kinetisch 
6. Naturalistisch 
7. Interpersoonlijk 
8. Intrapersoonlijk 
 
Wil men vanuit deze theorie kinderen gaan lesgeven, dan probeert men een rijke 
leeromgeving te creëren. Hierin kunnen kinderen hun sterke kanten aanspreken om 
zich nieuwe stof of vaardigheden eigen te maken. Zo zal een verbaal ingesteld kind 
de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van taal, maar een kind dat uitblinkt in 
visueel-ruimtelijk inzicht zal bijvoorbeeld de gelegenheid krijgen om een collage te 
maken. 
 

Praktisch toepassen van MI in de klas.  
 
Er zijn drie manieren waarop MI in de klas kan worden toegepast: 
1. Intelligentie matchen; 
2. Intelligentie stretchen; 
3. Intelligentie vieren. 
 
1.  Intelligentie matchen 
Alle leerlingen hebben een uniek patroon van sterke en zwakke intelligenties. Door 
bewust te worden hoe er lesgegeven wordt krijgen alle leerlingen een gelijke kans. 
Binnen elke groep is een grote diversiteit aan intelligenties. We moeten dus leerstof 
op verschillende manieren aanbieden om grip te krijgen op de acht intelligenties of te 
wel de acht verschillend lerende groepen van leerlingen. 
 
Dit kan gerealiseerd worden door het inzetten van: 
• Didactische hulpleermiddelen; 
• Werkplekken waar leerlingen zich bezig kunnen houden met de verschillende 

intelligenties; 
• MI werkstukken (waarbij leerlingen gebruik maken van elkaars sterke kanten in 

het plannen van werkstukken, het voorbereiden, uitvoeren en het presenteren). 
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2.  Intelligentie stretchen  
Stretchen in de zin van het stimuleren van de intelligenties. 
Een manier om de meervoudige intelligentie van een leerling te stretchen, is het 
gebruik van een reeks didactische structuren, waarbij duidelijk gelet wordt op de 
aangeboden leerinhoud. Echter, een te ontwikkelen onderwijskundig programma dat 
geschikt is om iedere intelligentie volledig te ontwikkelen, moet verder gaan dan het 
huidige onderwijsaanbod. 
 
De functies van de intelligenties vormen samen: 
• Overleven; 
• vaardigheden ontwikkelen; 
• opmerken van interessante prikkels; 
• probleemoplossend werken; 
• communiceren over betekenisvolle informatie; 
• creëren van iets dat de leerling zelf wil creëren; 
• kennen, begrijpen van persoonlijk relevante informatie; 
• wijsheid, het nemen van beslissingen waar de leerling trots op is. 
 
Deze acht functies moeten in feite terug te vinden zijn in elke les. 
 
3. Intelligentie vieren      
Elke leerling heeft een uniek stel intelligenties en de ontwikkeling hangt niet alleen af 
van het matchen en het stretchen, maar de intelligenties moeten ook de kans krijgen 
hun eigen patroon van intelligentie en dat van anderen te begrijpen en te waarderen. 
Dus het vieren van uniciteit en diversiteit, vooral om kennis op te doen ten aanzien 
van zichzelf en anderen. 
 
 
Succesbeleving zal niet ontstaan als de intelligenties los van elkaar worden 
ontwikkeld. Om een rijke leeromgeving te gaan creëren zult u wellicht op zoek gaan 
naar materialen die de kinderen op hun verschillende intelligenties aanspreken. Wij 
willen u in deze brochure een overzicht bieden van materialen die u hierbij kunt 
gebruiken, onderverdeeld in de acht verschillende gebieden van intelligentie. Hierin 
zult u materialen tegenkomen die kinderen nog verder uitdagen in hun sterke kant, 
maar ook materialen die kinderen helpen hun sterke kant te gebruiken om voor hen 
lastige leerstof ook te leren beheersen.  
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Een school aan het woord 
 
Op de Openbare basisschool voor Daltononderwijs Apollo 11 in De Meern is 
Meervoudige Intelligentie al geruime tijd een begrip dat leeft binnen het team en de 
school. 
Daarom hebben wij directeur Marijke Geutjes gevraagd enkele vragen over hun 
onderwijs te beantwoorden. 
 
Hoe geeft u MI vorm binnen het onderwijs? 
“Wij zijn ruim 4 jaar bezig met MI in onze school en hebben verschillende fasen 
doorlopen. Momenteel werken we twee middagen per week schoolbreed met de acht 
intelligenties. Op dinsdag is het matchmiddag en op donderdag gaan de kinderen 
stretchen. Een paar keer per schooljaar werken we met een thema op schoolniveau. 
Binnen dit thema komen dan alle intelligenties aan bod.  
We zitten nu in een ontwikkelingsfase dat we het betekenisvolle leren willen 
integreren met MI.” 
 
Kunt u een voorbeeld geven van hoe dit zichtbaar is in de school? 
“Op de beide middagen zien we kinderen in de school bezig met MI. We zien dat 
leerlingen geïnteresseerd raken; één leerling heeft recent haar eigen 
gedichtenbundel uitgegeven. Kinderen spreken over deurtjes in hun hoofd, het ene 
deurtje gaat zo maar open en tegen een ander deurtje moet je een beetje duwen.  
We passen MI toe op het spellingsonderwijs en ook bij het rekenen.” 
 
Heeft u materialen aangeschaft om zich in het onderwerp te verdiepen of 
om het in te voeren? En zo ja, welke? 
“We hebben de toolbox, de thema kaarten en we schaffen gericht bestaande 
materialen aan voor de verschillende intelligenties.” 
 
Heeft u een tip voor scholen die met MI aan de slag willen? 
“Neem een wat langere periode om de MI een functionele plaats in je school te 
geven. Leerkrachten moet ook in MI-termen gaan denken en handelen. 
Zij lopen dan ook tegen hun intelligenties aan.  
Laat het een team-schoolproces worden zodat je van elkaar kunt leren. Plan tijd in 
voor MI op verschillende niveaus, zoals organisatie, inhoud, reflecteren, begeleiden 
en aansturing.” 
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Algemene materialen voor Meervoudige Intelligentie 
 
Hieronder volgen enkele materialen die niet specifiek in te zetten zijn voor een 
bepaalde intelligentie maar gericht zijn op onder andere de organisatie van 
Meervoudige Intelligentie in het onderwijs: 
 
 
Het complete MI-boek          algemeen 
Dit veelomvattende standaardwerk laat MI tot leven komen in de klas en op school. 
In 23 hoofdstukken worden de diverse intelligenties en hun toepassing in het 
onderwijs verkend en aangeboden. 'Meervoudige Intelligentie' is uitgegeven in drie 
boeken, verzameld in een cassette.  
 
Artikelnr. 501.0007  
 
De kracht van Meervoudige Intelligentie       algemeen  
Dit boekje bevat een overzicht van de toepassing van Meervoudige Intelligentie op 
school. Na een algemeen hoofdstuk worden alle acht intelligenties behandeld met 
aansluitend samenvattingen van de kenmerken en het gebruik van de 
observatiepunten  
 
Artikelnr. 501.0043  
 
Contact! Actief Tweede Taal Leren        algemeen  
Bij Contact! wordt gebruik gemaakt van de principes en gestructureerde werkvormen 
van Coöperatief Leren en Meervoudige Intelligentie. Ook de uitgangspunten van 
Interactief Taalonderwijs zijn verweven in de activiteiten, die in het boek beschreven 
zijn  
 
Artikelnr. 501.0010 
 
Taal Nóg Interactiever          algemeen 
Een aanpak voor het optimaliseren van een goede taalvaardigheid waarmee meer 
effect kan worden bereikt met de door u gehanteerde methode. Bij het ontwikkelen 
van de aanpak is gebruik gemaakt van drie vernieuwende stromingen: Interactief 
taalonderwijs, MI en Coöperatief Leren. Inclusief poster 'Het schrijven van teksten in 
vijf stappen' . 
 
Artikelnr. 501.0019   
 
Teambouwers           algemeen  
Dit boek beschrijft 14 soorten activiteiten die ervoor zorgen dat het samenwerken 
tussen leerlingen gestructureerd geoefend wordt. Teambouwers worden deze 
activiteiten genoemd en ze vinden plaats binnen teams: kleine groepjes van vier 
leerlingen die in een bepaalde periode veel samenwerken  
 
Artikelnr. 501.0037  
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MI Kaartenspel           algemeen 
Kaarten met gekleurde illustraties van veertig activiteiten. Het is een eenvoudig spel 
waarbij de leerling per activiteit kan aangeven of hij het leuk vindt en/of goed kan. 
Door de kaarten te verdelen over de acht intelligenties kan de leerkracht een indruk 
krijgen van de intelligenties van de betreffende leerling. 
  
Artikelnr: 501.0064 
 
Knapper dan je denkt           algemeen 
De uitgave Knapper dan je denkt is een praktisch hulpmiddel voor kinderen om hun 
eigen intelligenties in kaart te brengen. Inzicht in het eigen intelligentieprofiel helpt 
kinderen om bij het leren bewust gebruik te maken van hun sterke kanten. Ze kunnen 
daarbij een keuze maken uit verschillende tips die bij elke intelligentie staan vermeld. 
Informatie over het intelligentieprofiel van kinderen is ook voor de leraar, de remedial 
teacher, de intern begeleider of de ouders van belang. Zij kunnen in hun persoonlijke 
benadering van de kinderen en bij de keuze van de activiteiten bewust inspelen op 
hun sterke kanten. Dat vergroot hun betrokkenheid en de kans op succeservaringen. 
 
Artikelnr: 501.0067  
 
MI Posters            algemeen 
Deze geplastificeerde MI Posters staan deze acht verschillende intelligenties 
weergegeven. De posters kunnen dienen als versiering in het klaslokaal. Daarnaast 
kunnen ze centraal staan bij activiteiten die betrekking hebben op (één van) de acht 
intelligenties. Op deze manier kunnen leerlingen bewust nadenken over deze 
intelligenties. 
 
Artikelnr: 501.0070 
 
Matchen met MI           algemeen 
Via de uitwerking van Meervoudige Intelligentie is te achterhalen op welke gebieden 
het betreffende kind sterk is. Vanuit deze sterke intelligentie zijn activiteiten in te 
zetten die een optimale match mogelijk maken tussen nog niet goed beheerste 
leerstof en een sterke kant van de leerling. Dit boek wil leraren, intern begeleiders, 
mentoren en leerlingen zelf aan ideeën en strategieën helpen die het meest effectief 
zijn voor de individuele leerling. In het boek worden per intelligentie de diverse 
mogelijkheden voor de praktijk beschreven. 
 
Artikelnr: 501.0073 
 
Interactie in rekenen           algemeen 
Bazalt heeft in samenwerking met Eduniek en HCO een werkwijze ontwikkeld, die 
rekenmethodes verrijkt en zorgt voor meer mogelijkheden tot samenwerken binnen 
de methode. Voor de rekenmethodes Alles telt, De wereld in getallen, Pluspunt en 
Rekenrijk, zijn een groot aantal didactische structuren uitgewerkt. 
 
Artikelnr: 501.0076 
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Werken met Journalen           groep 5-8 
Journalen zijn notities die worden gemaakt in boekjes, schriften, bloknootjes of op 
losse blaadjes. De activiteiten in 'Werken met Journalen' zijn ontwikkeld op basis van 
Meervoudige Intelligentie. De kinderen worden gestimuleerd om verschillende 
intelligentie te gebruiken en bepalen zelf de volgorde. Op die manier krijgen ze de 
kans om zich zowel in de breedte als in de diepte te ontwikkelen. Dit programma is 
ontwikkeld voor kinderen vanaf groep 5. 
 
Artikelnr. 501.0031 
 
Werken met Grafische Organisatie Methoden (GOM)     groep 7-8 
Hoogbegaafde kinderen vinden het vaak lastig om hun activiteiten naar inhoud en tijd 
te plannen. Dit programma biedt hier een oplossing voor. GOM is feitelijk de 
verzamelnaam voor allerlei soorten schema's, figuren en beelden waarmee 
hoogbegaafde kinderen hun kennis, ideeën, inzichten en informatie op een 
overzichtelijk geordende manier op papier kunnen zetten. De werkwijze is gebaseerd 
op de theorie van Meervoudige Intelligentie. Geschikt voor hoogbegaafde kinderen 
uit groep 7 en 8. 
 
Artikelnr. 501.0028 
 
De Toolbox          algemeen 
De Toolbox is een kaartenbak met 76 kaarten voor meervoudige intelligentie. 
Op iedere kaart staat een eenvoudige werkvorm beschreven die bij de meeste 
vakinhouden toepasbaar is. Op de kaarten staat tevens vermeld voor welke bouw 
de werkvorm het meest geschikt is. Tot slot worden suggesties gedaan hoe en  
wanneer de werkvorm bijvoorbeeld in te zetten is. Bovendien is het taalgebruik zo 
dat kinderen in de bovenbouw er ook zelf mee aan de slag kunnen en bijvoorbeeld 
een eigen circuit kunnen voorbereiden en draaien. 
 
Artikelnr. 528.0101 
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Geschiedenis anders                 algemeen 
 

De methode is volledig gebaseerd op de theorie van meervoudige intelligentie. 
Hierdoor wordt ieder kind vanaf groep 5 de gelegenheid geboden op een eigen 
manier te leren. 'Geschiedenis anders' kan als zelfstandig methode gebruikt worden 
of als verrijkingsmateriaal bij alle geschiedenismethoden. Er is gekozen voor 15 
tijdvakken. Voor ieder tijdvak is er een themamap met daarin een algemene 
handleiding, tips over het betreffende tijdperk en 16 geplastificeerde kaarten, voor 
iedere intelligentie twee. Kenmerken: 
 
         uitdagende keuzekaarten voor kinderen 

 
         grote inbreng van het kind 

 
         zelfstandig leren en ontdekken in een leerrijke omgeving 

 
         begeleidende leerkrachtrol 

 
         meervoudige intelligentie en werken met portfolio's 

 
         zinvolle toepassing van ICT 

 
 

Geschiedenis anders: de prehistorie  Artikelnr. 528.0150 
Geschiedenis anders: het Oude Egypte  Artikelnr. 528.0153 
Geschiedenis anders: de Romeinen   Artikelnr. 528.0156 
Geschiedenis anders: Kloosters   Artikelnr. 528.0159 
Geschiedenis anders: Vikingen   Artikelnr. 528.0162 
Geschiedenis anders: Ridders en kastelen Artikelnr. 528.0165 
Geschiedenis anders: Stad in de MiddeleeuwenArtikelnr. 528.0168 
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1. Visueel-ruimtelijk: ‘knap in kijken’ 
 
 
Voor kinderen die sterk visueel-ruimtelijk ingesteld zijn is het belangrijk om 
voldoende handvaardigheidmaterialen binnen bereik te hebben. Zij kunnen zich 
namelijk goed uitdrukken door het gebruik van vormen, kleuren, werken met 
schema’s en modellen, muurkranten enzovoort. 
 
Deze kinderen hebben een voorkeur voor: 
tekenen, knutselen, legpuzzels, ontwerpen, schetsen, inrichten, architectuur, foto's, 
navigeren, grafische voorstellingen, schema's. 
  
 

Materiaaloverzicht  
 
 
Parcours          groep 1-2 

Door te spelen met 'Parcours' oefent het kind vele vaardigheden. Bij het kaartlezen 
wordt de visuele waarneming geoefend. De waarnemingen worden logisch 
beredeneerd en vervolgens omgezet in een fijnemotorische activiteit. Goed leren 
waarnemen en het oefenen van de oog-hand-coördinatie zijn een voorwaarde voor 
het leren lezen, schrijven en rekenen. Het spelen met Parcours bevordert vooral het 
rekenkundig inzicht. 
 
Artikelnr. 380.5147 
 
Mozaïko            groep 1-2 
Met dit spel oefent het kind vele vaardigheden: visuele waarneming en het 
discrimineren op vorm, kleur en positie/richting. Aan de hand van een opdrachtkaart, 
waarbij een bepaalde positie en richting wordt aangegeven voor het neerleggen van 
een mozaïekstukje, gaan kinderen een voorbeeld naleggen. Later kan dat ook alleen 
met de opdrachtkaart, dus zonder voorbeeld. Het spel is zelfcontrolerend. 
 
Artikelnr. 380.5152 
 
Vormenkist             groep 1-6 
Eindeloos zijn de mogelijkheden met deze 'taartjesdoos'. Niet alleen kan het kind de 
mooiste composities maken, maar het leert ook spelenderwijs de verhoudingen, 
zoals een helft, een kwart en een achtste. De set bestaat uit een houten kist met 3 
planken en kunststof vormen in de kleuren rood, geel, blauw, groen, paars en oranje. 
De planken dienen tevens als deksel voor de kist. Een handleiding wordt 
meegeleverd. 
 
Artikelnr. 220.3112 
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Lokon           groep 1-8 
Kunststof vormen met scharnierverbinding in combinatie met lesmateriaal voor de 
kleuters. Er zijn 3 verschillende vormen: driehoek, vierkant en vijfhoek. In zes 
kleuren. Het materiaal daagt uit tot het bouwen van twee- en driedimensionale 
constructies. De stukken passen altijd in elkaar en buigen in allerlei hoeken. De 
handleiding is goed te gebruiken voor hoekverwerking en zelfstandig werken. 
 
Via www.koksgesto.com Ontwikkelings-/spelmateriaal / Rekenontwikkeling en ruimtelijke oriëntatie 
/ Ruimtelijke oriëntatie / Lokon 
 
Lopende letters           groep 3-4 
'Lopende letters' is een pakket materialen voor visuele hulp bij het schrijven. Het is 
geschikt om de juiste letterbeweging te demonstreren tijdens de instructiefase en kan 
remediërend gebruikt worden voor zwakke leerlingen in groep 3 en 4. De 
kopieerbladen zorgen ervoor dat de leerlingen de letterbeweging in combinatie met 
de lettervormen kunnen oefenen. 
Het pakket bestaat uit: 
- een opbergdoos met 26 alfabetletters (driedimensionaal), 
- een opbergdoos met tweetekenklanken, 
- een kopieerboek met werkbladen en handleiding. 
 
Artikelnr. 570.1182 
 
Ilse en Martijn           groep 4-6 
'Ilse en Martijn' zijn spannende leesboeken op de computer. Verfilmde verhalen die 
bestaan uit leesteksten, filmfragmenten, geluiden en foto's per pagina. Stimulerend 
voor zwakke lezers en leuk voor elk ander kind wat visueel ingesteld is. Bovendien 
loopt alles goed af. Het programma draait vanaf de cd-rom, maar kan ook op de 
harde schijf geïnstalleerd worden. 
 
De bankroof  Artikelnr. 732.0200 
De uitvinding  Artikelnr. 732.0201 
De ijzervreter  Artikelnr. 732.0202 
 
Verhalendoos beeldverhalen uit de natuur       groep 6-8  
Hoe komt de benzine in de benzinepomp? Wat gebeurt er met de flessen die wij in 
de container gooien? Hoe wordt een rups een vlinder? Kinderen kunnen hier meer 
over leren aan de hand van in totaal 150 fotokaarten met handleiding. 
 
Artikelnr. 390.0181 
 
Beeldwoordenboek          groep 6-8 
Dit boek illustreert 5000 Nederlandse woorden en begrippen, die gegroepeerd zijn in 
250 onderwerpen. Ze zijn als het ware in een "natuurlijke omgeving" geplaatst en 
daardoor ook bruikbaar binnen wereldverkennende vakken. 
 
Artikelnr. 550.1065 
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2. Verbaal-linguistisch: ‘knap in taal’ 
 
 
Kinderen bij wie dit gebied van intelligentie sterker ontwikkeld is richten zich op taal. 
Ze houden vaak van lezen en teksten schrijven en werken graag in schriften, met 
boeken en blinken uit in kringgesprekken. Beeldend vertellen, grappen maken, goed 
kunnen luisteren en veel praten zijn ook duidelijke uitingen. Ze hebben een grote 
woordenschat.  
 
Deze kinderen hebben een voorkeur voor: 
lezen, praten, schrijven, kruiswoordpuzzels, verhalen, gedichten, grappen, 
discussiëren, debatteren. Ze maken graag werkstukken of houden zich bezig met 
spreekbeurten, toneelstukjes en schriftelijke opdrachten. 
 
 
 
Materiaaloverzicht 
 
 
Beeld-klank          groep 1-2 
 
Met deze uitgave leren kinderen rubriceren op rijm, beginklank, eindklank en 
middenklank. Er wordt gewerkt met basisstroken, die zijn voorzien van telkens 5 
woordbeelden. Vervolgens kan gekozen worden voor één van de 4 bijpassende 
woordstroken. Op drie van deze stroken is steeds een bewuste klank in rood 
aangegeven, op de laatste strook is het woord afgebeeld in zwart. Nu kan het kind, 
individueel of in een groep, rubriceeropdrachten uitvoeren met de losse kaartjes, die 
steeds zijn voorzien van een woordbeeld en een woord. 
 
Artikelnr. 240.3302 
 
Villa Alfabet             groep 3-8 
Een serie leesboeken voor de goede lezers in de basisschool. Een hoog 
leestechnisch niveau maar wel op het juiste belevingsniveau. In elk boek zijn 
aanwijzingen te vinden om de leerlingen tot verdieping te laten komen. Het 
bijbehorende verdiepingsmateriaal 'Villa Verdieping' biedt hiervoor nog meer 
mogelijkheden: een map met een basisdeel (algemene achtergrondinformatie) en 
specifiek materiaal bij elk boek (losbladig). 
'Villa Alfabet' kent drie niveaus: 
- oranje: groep 3 en 4; 
- groen: groep 5 en 6; 
- rood: groep 7 en 8. 
 
Via www.koksgesto.com: Methoden/Leer- en hulpmiddelen/Lezen/Leesseries voor de betere 
lezers/Villa Alfabet 
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Werkstukwijzer           groep 5-8 
Dit boekje geeft de leerling aanwijzingen bij het maken van een werkstuk. Er wordt 
onder andere ingegaan op de indeling en de ontwerpfase. Aan de hand van een 
uitgewerkt voorbeeld wordt uitleg gegeven. Het helpt “taalknappe” kinderen om 
informatie te verwerken op een voor hen prettige manier, namelijk via een werkstuk. 
 
Artikelnr. 502.6220 
Artikelnr. 502.6223 (handleiding) 
 
Cryptologisch            groep  5-8 
Speciaal voor kinderen met enige begaafdheid op taalgebied. Leert de kinderen 
zelfstandig stap-voor-stap de geheimen ontdekken van een cryptische omschrijving. 
Cryptologisch (incl. antwoorden), set van 5 
 
Artikelnr. 511.0195 (set 1) 
Artikelnr. 511.0190 (set 2) 
 
Vakken vol verhalen          groep 5-8 
In 'Vakken vol verhalen' wordt gewerkt aan wereldoriëntatie, maar ook aan 
begrijpend lezen, woordenschatverwerving, samenwerkend lezen en creativiteit. 
'Vakken vol verhalen' is er voor leerlingen uit groep 5 tot en met 8. Voor elke groep 
zijn er spannende verhalen over tijd, ruimte en natuuronderwijs. U kunt ze inzetten in 
plaats van het betreffende hoofdstuk in het lesboek. 
 
Via www.koksgesto.com: Methoden/Leer- en hulpmiddelen / Oriëntatie op jezelf en de wereld 
/ Vakken vol verhalen 
 
“Waanzinnig om te weten”         groep 6-8   
Een serie informatieve boeken vol met dwaze, waanzinnige, rare en komische 
dingen. Quizjes, lesjes, cartoons, data; het staat er vol van. 
In totaal zijn er 24 verschillende onderwerpen, waaronder: 
echt gigantisch, dat heelal  
grappige, grillige en geniale getallen 
crashende computers 
die onverslaanbare Olympische Spelen 
chemische chaos 
buitengewoon bijzondere beesten 
ruige ridders en kille kastelen 
 
Via www.koksgesto.com: Methoden/Leer- en hulpmiddelen/Documentatiecentrum 
/Documentatiecentrum: series middenbouw/bovenbouw/Waanzinnig om te weten 
 
Toen ... in de tijd van          groep 6-8 
Een nieuwe kinderboekenserie volgens de nieuwste richtlijnen voor geschiedenis in 
het basisonderwijs; bij ieder van de tien tijdvakken (voorgeschreven door commissie 
de Rooy) is een boek geschreven. De serie is ontwikkeld in samenwerking met 
Stichting Lezen en geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. De boeken zijn geschreven 
op avi-niveau 7 en 8. 
 
Artikelnr. 571.0714 (pakket van 10 titels compleet)  
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3. Logisch-mathematisch: ‘knap in rekenen en redeneren’ 
 
 
Deze kinderen voelen zich snel aangetrokken tot cijfers, zien verbanden en lossen 
problemen planmatig op. Bij lessen waar ze moeite mee hebben kun je ze helpen 
door stappenplannen of spelvormen aan te bieden. Vaak zijn ze goed in rekenen en 
werken ze graag met de computer. 
 
Deze kinderen hebben een duidelijke voorkeur voor:  
rekenen, calculeren, begroten, redeneren, experimenteren, logica, getallen en 
symbolen, jaartallen, puzzelen en constructiemateriaal. 
 
 
Materiaaloverzicht 
 
 
Klankie          groep 2-4 
'Klankie' is een uniek leermiddel voor het taalonderwijs. Op school leren kinderen 
lezen en schrijven met klanken. Het woord SCHAAP bestaat bijvoorbeeld uit de 
klanken SCH-AA-P. Klanken vormen de kern bij het leren van de taal. Daarom staan 
klanken centraal bij 'Klankie'. 
'Klankie' bestaat uit een softwareprogramma en een toetsenbord met "leesletters". 
Alle klanken staan op een aparte toets op het toetsenbord en worden direct 
uitgesproken. Met de klanken kunnen kinderen woorden maken. 'Klankie' herkent de 
ingetypte woorden, spreekt ze uit en ondersteunt ze met prachtige foto's. 
Het programma is bedoeld voor NT-2 of taalzwakke kinderen en sluit aan bij elke 
methode.  
Het materiaal sluit aan bij de behoefte van logisch-mathematisch ingestelde kinderen 
omdat zij vaak graag met de computer en in spelvorm werken. 
 
Artikelnr. 723.1001 
 
Spelling spiekboek        groep 3-8 
Een opzoek- en oefenboek voor kinderen die moeite hebben met spelling. Aan de 
hand van een stappenschema verkennen kinderen de spellingsmoeilijkheden in 
woorden en leren handige manieren om de juiste spelling te achterhalen. Bruikbaar 
naast elke reguliere spellingmethode. Sommige “rekenknappe” leerlingen komen 
maar moeilijk tot goed spellen. Dit boek helpt juist deze kinderen om op een logische 
weg de juiste spelling van een woord te vinden. 
 
Artikelnr. 570.0505 
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Bolleboos rekenen/wiskunde       groep 3-8 
Met dit programma worden begaafde kinderen uitgedaagd hun talenten optimaal te 
ontplooien. Het materiaal is afgestemd op de typische manier van denken van 
begaafde kinderen: grote denksprongen, snel op een bepaald abstractieniveau 
kunnen werken en goed kunnen redeneren. Het lesmateriaal bestaat uit delen voor 
alle leeftijdsgroepen. 
 
Via www.koksgesto.com: Methoden/Leer- en hulpmiddelen / Leerlingenzorg en interne begeleiding 
/ Hoogbegaafdheid / Bolleboos rekenen/wiskunde 
 
Ruvion            groep 3-7 
Ruvion bestaat uit acht ruimtelijke lichamen: Kubus, Balk, Kegel, Piramide met 
vierkant grondvlak, Piramide met driehoekig grondvlak, Cilinder, Prisma, Zeszijdige 
prisma. 
Ruvion onderdelen bestaan uit twee delen. Een doorzichtige buitenkant in de vorm 
van een wiskundig lichaam en een gekleurde binnenkant die je eruit kunt halen en uit 
kan klappen. Deze ontvouwing is de vlakke weergave van de ruimtelijke vorm. 
Door deze twee vormen bij elkaar te hebben is het voor kinderen beter te begrijpen 
wat de relatie is tussen een ruimtelijk lichaam en uitgeslagen vorm. 
Kinderen kunnen zelf ook uitslagen maken van papier en dan kijken of ze in de 
vormen passen. 
De doorzichtige Ruvion buitenkanten worden ook gebruikt voor het vergelijken van 
inhouden. Door de inhoud van één vorm in de andere te gieten kan men zien welke 
vorm meer inhoud heeft. Zodoende wordt de kennis van inhoud verbeterd. 
 
Artikelnr. 382.0114 
 
Logische breinbrekers        groep 5-8 
'Logische breinbrekers' is een serie van 3 boekjes met taalonafhankelijke puzzels 
voor kinderen tussen 9 en 13 jaar die een extra uitdaging nodig hebben. Vanaf groep 
5 kan al begonnen worden met het deel 'medium'. Per deel zijn er 40 verschillende 
puzzels opgenomen. Elk boekje begint met een inleiding, uitleg en voorbeelden. 
Achteraan is een apart oplossingsdeel opgenomen. 
 
medium  Artikelnr. 511.0353  
large  Artikelnr. 511.0356  
XXL   Artikelnr. 511.0359   
 
Spektro          groep 5-8 
Kinderen leren met 'Spektro 1' elektrische circuits bouwen van tekening. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een uitgebreid assortiment aan schakelonderdelen. Met meer 
dan 80 opgaven ontdekken de leerlingen alles over de werking van eenvoudige 
elektrische schakelsystemen.  
Alle opgaven zijn gecodeerd met nummers en kleuren.  
Door de lage voltage en spanning is het gebruik volkomen veilig en geschikt voor 
leerlingen vanaf 8 jaar. 
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Met 'Spektro 2' leren leerlingen vanaf 10 jaar werken met logische schakelingen. De 
moeilijkheidsgraad van de circuits ligt hoger dan bij 'Spektro 1'. Door het werken met 
'Spektro 2' kunnen de leerlingen gaan begrijpen hoe stroom loopt. Door te 
beredeneren kunnen ze gaan voorspellen wat er gaat gebeuren. Ze weten wat 
weerstand is en wat voor gevolgen dit heeft in een circuit. 
'Spektro 2' bevat 44 elektrische onderdelen, een schemaboek en een 
opdrachtenboek. 
Het is een uitbreiding op 'Spektro 1'. Deze doos heb je nodig om met 'Spektro 2' te 
werken. 
 
Artikelnr. 382.0100 Spektro 1 
Artikelnr. 382.0107 Spektro 2 
 
Stappenplan Spreekbeurt         groep 6-8 
Alles wat er bij een spreekbeurt komt kijken is in dit handig boekje in logische 
stappen gezet. “Rekenknappe” kinderen hebben soms moeite met het voorbereiden 
van een spreekbeurt. Dit stappenplan helpt hen op een manier die hen natuurlijk is, 
namelijk via structuur en schema. 
 
Artikelnr. 502.6226 
 
Rekentijger          groep 6-8 
 
Uitdagende verdiepingsstof voor de betere rekenaars. Het stimuleert het logisch en 
wiskundig denken met creatieve rekenproblemen en echte breinbrekers. 
Per jaargroep zijn er twee werkboeken met bijbehorende antwoordenboekjes 
inclusief handleiding. Bruikbaar naast elke reken-wiskundemethode. 
 
Via www.koksgesto.com: Methoden/Leer- en hulpmiddelen / Rekenen/wiskunde / Rekenen/wiskunde: 
verrijkingsmaterialen / Rekentijger 
 
Winkler Prins E-encyclopedie       groep 6-8 
De 'E-encyclopedie' biedt een boek én een website waarin beide vormen van 
informatie zoeken en vinden naadloos in elkaar overgaan. 
Het revolutionaire aan deze encyclopedie is dat de internetzoekwoorden gebruikt 
kunnen worden als zoekterm op een speciaal door Winkler Prins ontwikkelde 
website. Met behulp van deze zoekwoorden wordt de leerling naar websites geleid 
waar meer informatie te vinden is over het onderwerp. 
De encyclopedie is een volledig en compleet naslagwerk met de actuele informatie, 
gedetailleerde feitjes en bewegende beelden via internet. 
 
Artikelnr. 592.3204 
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4.  Muzikaal-ritmisch: ‘knap in muziek’ 
 
 
Kinderen die sterk muzikaal-ritmisch zijn genieten van het luisteren naar of het 
maken van muziek.  
Deze kinderen neuriën, zingen, maken zelf liedjes, bespelen zelf graag een 
muziekinstrument en zijn vaak boeiende vertellers. Ritmische aspecten van rekenen 
gaan ze goed af (zoals tafels). Zij hebben er baat bij om zelf liedjes te maken als 
ezelsbruggetjes. 
 
In de klas hebben ze een voorkeur voor: 
liedjes, voordrachten, rijmpjes, versjes, muziekinstrumenten, muziek maken.  
 
 
 
Materiaaloverzicht 
 
 
Mijn eerste Van Dale        groep 1-2 
Dit voorleeswoordenboek voor peuters en kleuters bevat de eerste 1000 woorden die 
kinderen moeten kennen voordat ze naar de basisschool gaan. De betekenis van de 
woorden wordt uitgelegd in tekeningen en versjes. De versjes op rijm nodigen uit tot 
nazeggen en helpen bij het onthouden van de woordbetekenissen. 
 
Artikelnr. 503.1980 
 
Rondje rekenliedjes        groep 3 
Met 'Rondje rekenliedjes' oefenen de leerlingen uit groep 3 de rekenstof op een 
bijzondere manier: al zingend komen onderwerpen als splitsen, klokkijken, ruimtelijke 
begrippen als links-rechts-voor-achter en de dagen van de week aan bod. 
 
Artikelnr. 570.1174 
 
Schrijfdans          groep 1-8 
Schrijfdans is een schrijfmethode, die gekoppeld is aan muziek en de beleving 
daarvan. Het onderbouwpakket kan goed als voorbereidend schrijfpakket worden 
gebruikt en er zijn mogelijkheden om het midden- en bovenbouwpakket (wat nog aan 
het verschijnen is) als remediërend- of extra materiaal in te zetten naast een 
schrijfmethode. 
 
Via www.koksgesto.com: Methoden/Leer- en hulpmiddelen / Schrijven / Schrijven: methoden 
/ Schrijfdans 
 
Honderd nieuwe muziekspelen       groep 3-8 
Boek met tien spelcategorieën voor groep 3 t/m 8. Veel bekende spelvormen, maar 
ook nieuwe als klankspelen, ontspanningsspelen, interculturele spelen en 
spelobjecten. 
 
Artikelnr. 591.2645 
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Wie schrijft die blijft        groep 6-8 
Deze boeken bevatten 60 opdrachten voor het stellen. Niet alleen korte verhalen 
schrijven, toneelstukjes, brieven of werkstukken zijn opgenomen, maar ook dialogen, 
stripverhalen, nieuwsberichten, teksten voor advertenties, liedjes, hoorspelen en 
opstellen. 
 
leerlingenboek groep 5/6 Artikelnr. 502.6137 
leerlingenboek groep 7/8 Artikelnr. 502.6130 
 

Easy English Songs        groep 6-8 
'Easy English Songs' is een kopieer/werkboek met zestien bekende songs, voorzien 
van cd met alle liedjes (instrumentaal) en handleiding. Bij de liedjes staan partituren, 
akkoordenschema's, instructies om mee te klappen of ritme mee te spelen, 
verhaaltjes en een woordenlijst. 
 
Artikelnr. 520.2078 
 

Muziekencyclopedie voor de jeugd      groep 6-8 
Een toegankelijk naslagwerk voor iedereen die in muziek is geïnteresseerd is. Van A 
tot Z is alles op te zoeken over verschillende muziekinstrumenten, componisten, 
muziekstijlen en belangrijke musici. Met uitleg over het notenschrift en register. 
 
Artikelnr. 592.1889 
 
OntdekZelf koffer geluid en tonen      groep 7-8 
Met eenvoudige experimenten leren de leerlingen de grondbeginselen van geluid. 
· Golven bekijken en de samenhang tussen toonhoogte en frequentie ervaren. 
· Geluid verzwakken of versterken. 
· Experimenteren met geluidsoverdracht in verschillende materialen. 
· De samenhang onderzoeken naar snaarlengte, snaarspanning, snaardikte en 
toonhoogte. 
· Constructiekenmerken van verschillende muziekinstrumenten onderzoeken. 
 
Artikelnr. 740.1003 
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5. Lichamelijk-kinestetisch: ‘knap in bewegen’ 
 
 
Kinderen die sterk lichamelijk-kinestetisch ontwikkeld zijn genieten van fysieke 
activiteiten, praktische 'doe'-activiteiten, toneelspelen en het ontwikkelen van fysieke 
vaardigheden. 
 
Deze kinderen hebben een voorkeur voor: 
gymnastiek, sporten, bewegen, dansen, choreografie, acteren, mime, lichaamstaal, 
jongleren, handvaardigheid, knutselen. Drama, rollenspellen, dans, sport en spel, 
knutselmaterialen en handenarbeidlessen zijn dan ook favoriet.  
 
 
 
Materiaaloverzicht 
 
 
Senso           groep 1-2 
In deze tastlotto is een combinatie te vinden van verschillende 
ontwikkelingsgebieden (tast- en visuele waarneming, voorbereidend rekenen en 
taalontwikkeling). De kist bevat 4 opdrachtplanken in flintkorrelstructuur bedrukt met 
verschillende vormen en 36 kleine plankjes in 4 kleuren. Op de tast proberen de 
kinderen hun opdrachtplank vol te krijgen. 
 
Artikelnr. 380.5030 
 
Sneeuwbeer          groep 1-2 
Een serie prentenboeken die niet alleen prachtig zijn om naar te kijken, maar op elke 
plaat kunnen de kinderen ook voelen waar het verhaal over gaat. Elk boek heeft iets 
bijzonders om aan te raken. 
 
Sneeuwbeer    Artikelnr. 599.1998 
Sneeuwbeers verrassing  Artikelnr. 590.3766 
Sneeuwvriendjes   Artikelnr. 590.3765 
Een winternacht   Artikelnr. 590.3764 
 
Spring in ’t veld         groep 3-6 
Met 'Spring in 't veld' oefenen kinderen de tafels met flink wat beweging. 
Dit gebeurt op matten met een rekenveld die zonder instructie door 2 
kinderen zijn te gebruiken: een kind springt en zegt de opgave, het ander 
kind controleert, daarna wisselen. De afmeting van de matten is 79 x 118 
cm en vervaardigt uit een duurzaam kunststof.  
 
8 tafelmatten en 2 telmatten   Artikelnr. 330.3334 
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Euro shuffle          groep 4-8 
Het spel 'Euro shuffle' (sjoelen) stimuleert het rekenen met geldwaarden, waarbij het 
strategisch denken een grote rol speelt. De leerlingen plaatsen een opdrachtkaartje 
met een geldbedrag in de sleuf achter de verzamelvakken. Vervolgens kiezen ze 5 
kaartjes met geldwaarden en plaatsen die boven de poortjes. Daarna proberen ze 
met de schijven zo dicht mogelijk bij het bedrag te komen. 
 
Artikelnr. 340.0359 
 
En .... actie          groep 4-8 
Een serie technisch-leesboeken. Door de bijzondere opzet kunnen vier kinderen ze 
eenvoudig samen lezen. De verhalen hebben namelijk steeds vier hoofdpersonen 
met ieder hun eigen tekst. Elk kind kan dus een rol voor zijn rekening nemen. Elke rol 
heeft bovendien een ander Avi-niveau. Tijdens het lezen wordt het verhaal uitgewerkt 
tot een echt toneelstuk. Dan ook aandacht voor begrijpend lezen, luisteren, intonatie 
en expressie. Voor iedere jaargroep is er een boek met een verhaal. 
Een boek per jaargroep is verpakt in een set met 4 exemplaren met handleiding. 
Bijzonder geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen, maar wel genieten 
van rollenspellen en toneelstukjes. 
 
dubbel jarig (groep 4)   Artikelnr. 560.0070 
de eigenwijze prinses (groep 5)  Artikelnr. 560.0073 
bezoek voor de Keizer (groep 6) Artikelnr. 560.0076 
weg met die glossy's (groep 7)  Artikelnr. 560.0079 
neprap (groep 8)   Artikelnr. 560.0082 
 
Nieuwe spelen om problemen op te lossen     groep 5-8 
Groepsspelen voor kinderen van 9 tot 15 jaar. De spelen bieden hulp bij het omgaan 
met gevoelens van angst, agressie, onzekerheid en persoonlijkheidsproblemen De 
spelen zijn in vier categorieën verdeeld: ik-spelen, jij-spelen, wij-spelen, 
spelmethode. Binnen een categorie zijn verschillende spelvormen uitgewerkt zoals 
waarnemingsspelen, samenwerkingsspelen, integratiespelen, agressiespelen, 
rollenspelen, partnerspelen. 
 
Artikelnr. 591.2665 
 
Technokist kubus         groep 6-8 
 
Wat is de overeenkomst tussen een kubieke meter en een kubieke centimeter? 
Spelenderwijs krijgen de leerlingen daar inzicht in terwijl ze hun eigen kubus 
construeren. Om te gebruiken in de rekenles of om er een prachtige mobile of 
fotoblok van te maken. Te gebruiken in groep 6 t/m 8 en voorzien van lesmap en 
inventarislijst. 
 
Artikelnr. 301.1027 
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Kook het jaar rond         groep 3-8 
Een kookboek waarmee kinderen bijna helemaal zelf koken. Alle recepten zijn 
geschreven op Avi-niveau 4, dus geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar om ook al 
helemaal zelf te lezen. Ideeën onder meer voor een Moederdagontbijt, een 
barbecuegerecht, een wintersoep of een bananentoetje. Voor elk seizoen iets 
lekkers: het hele jaar rond. 
 
Artikelnr. 570.2595 
 
Koken op de basisschool       groep 6-8 
Een kookboek bedoeld voor leerlingen vanaf 10 jaar. Het boek bevat wetens- 
waardigheden over koken en ca. 40 recepten van soepen en hartige en zoete 
gerechtjes. De recepten zijn stap voor stap uitgewerkt en geschikt gemaakt voor 
groepjes van zes leerlingen, die in tweetallen samenwerken. Het doel is leerlingen te 
laten ontdekken dat koken een prettige bezigheid is en binnen het bereik van 
iedereen ligt. 
 
Artikelnr. 511.0086 
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6. Naturalistisch: ‘knap in natuur’ 
 
 
Kinderen die sterk naturalistisch zijn, voelen zich sterk aangetrokken tot planten, 
dieren, landschappen en natuurlijke fenomenen zoals weer, klimaat, stenen e.d. Aan 
deze intelligentie is ook het vermogen verbonden snel overeenkomsten en 
verschillen waar te nemen en te classificeren. 
 
Deze kinderen hebben een duidelijke voorkeur voor: 
analyseren van overeenkomsten en verschillen, milieu, flora en fauna, natuurlijke 
fenomenen, verzamelen en classificeren, genieten van de natuur, 
natuurbescherming, ecologisch bewustzijn. Natuurlessen (met veel 
zelfwerkzaamheid) en schooltuintjes zijn dan ook zeer geliefd.  
 
 
 

Materiaaloverzicht 
 
 
Jambo jonge dierenspel        groep 2-4 
Dit spel bestaat uit 9 mooie handgesneden houten dierenfiguurtjes gemaakt in Kenia. 
De jonge dieren zoeken een plek in de Savanne (het spelbord, dat is vervaardigd van 
hoogwaardig beukenhout). 
Daarbij: de toverachtige sfeer van Afrika, samengevat in een unieke compilatie van 
fraaie illustraties, een lexicon en een serie werkopdrachten. 
 
Artikelnr. 507.7990 
 
Het grote experimenteerboek voor kinderen    groep 5-8 
Verzameling van meer dan 200 experimenten, onderverdeeld per seizoen en 
onderwerp. De proefjes zijn makkelijk te organiseren en uit te voeren voor kinderen 
vanaf ca. 9 jaar. "Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je zout op sneeuw strooit..." 
Bij elke proef een beschrijving van wat er gebeurt en waarom. 
 
Artikelnr. 592.0116 
 
Wat kinderen willen weten       groep 4-6 
De serie boeken stelt opmerkelijke wetenschappelijke vragen die zo uit een 
kindermond kunnen komen en geeft meteen duidelijk, kindgerichte antwoorden. Per 
boek worden twintig vragen beantwoord over een thema. De paginagrote illustraties 
en foto's zijn zeer informatief en stimuleren het zelf-gaan-opzoeken. 
 
waar is boven en beneden in het heelal?  Artikelnr. 570.8125 
groeien planten altijd naar boven?   Artikelnr. 570.8128 
hadden dino's slechte tanden?    Artikelnr. 570.8131 
hoe weet toast dat hij klaar is?    Artikelnr. 570.8134 
hoe komen die strepen in tandpasta ?   Artikelnr. 570.8135 
waarom hebben we tien tenen ?   Artikelnr. 570.8136 
waar komen donder en bliksem vandaan ? Artikelnr. 570.8137 
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wat wast een wasbeer ?    Artikelnr. 570.8138 
wat spuwt een vulkaan ?    Artikelnr. 570.8139 
kunnen vlinders horen ?    Artikelnr. 570.8140 
 
Vakken vol verhalen, onderdeel natuur     groep 5-8 
In 'Vakken vol verhalen' wordt gewerkt aan wereldoriëntatie, maar ook aan 
begrijpend lezen, woordenschatverwerving, samenwerkend lezen en creativiteit. 
'Vakken vol verhalen' is er voor leerlingen uit groep 5 tot en met 8. Voor elke groep 
zijn er spannende verhalen over tijd, ruimte en natuuronderwijs. U kunt ze inzetten in 
plaats van het betreffende hoofdstuk in het lesboek. Het onderdeel natuur is voor 
naturalistisch ingestelde kinderen erg geschikt omdat ze terwijl ze met hun 
interessegebied bezig zijn ook andere vaardigheden oefenen. 
 
Via www.koksgesto.com: Methoden/Leer- en hulpmiddelen / Oriëntatie op jezelf en de 
wereld / Vakken vol verhalen 
 
Natuurpuzzels         groep 4-8 
In elk puzzelboek is een gevarieerd aanbod van puzzels over de natuur. De puzzels 
bestaan voornamelijk uit woordzoekers, legletters en anagrammen, maar belichten 
de verschillende aspecten uit de natuur: planten, de mens en natuurwetenschap. 
 
Via www.koksgesto.com  Methoden/Leer- en hulpmiddelen / Natuur en techniek / Natuurkunde 
/ Natuurpuzzels 
 
Dierenbak          groep 3-8 
De 'Dierenbak' is ontwikkelingsmateriaal voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Het 
materiaal helpt om op systematische wijze informatie te verzamelen over een dier in 
zijn leefwereld. Kinderen leren een zoeksysteem hanteren, waarmee ze alleen of in 
groepjes een zelfgekozen dier vanuit verschillende gezichtspunten kunnen 
bestuderen. 
 
Artikelnr. 380.2136 
 
Rekenen met dieren        groep 6-8 
Een kopieerboek voor groep 6 t/m 8 met informatieve teksten over dieren. De 
kinderen oefenen vakoverstijgend allerlei reken- en basisvaardigheden, o.a. gewicht, 
grootte, en snelheid. “Pinguïnbaby's wegen bij de geboorte niet meer dan een grote 
appel, de tong van een de blauwe vinvis is zo dik als het klaslokaal hoog is...” Met dit 
soort informatie gaan de kinderen rekenproblemen oplossen. 
 
Artikelnr. 520.2106 
 
Technokist wormenhotel        groep 7-8 
Hoe leeft een worm onder de grond? Dat kun je zien als het wormenhotel is gevuld 
met aarde en wormen. Er kunnen natuurlijk ook andere gasten in zoals spinnen en 
kevers. Hoe richt je dan het hotel in en wat krijgen de gasten te eten? Ook te 
gebruiken bij de methoden: Leefwereld, Wijzer door de natuur en Natuurlijk. Voorzien 
van lesmap en inventarislijst. 
 
Artikelnr. 301.1032 
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Basic Science Box Kits        algemeen 
Zes doosjes met de onderwerpen Luchtdruk. Magneten, Licht, Warmte, Geluid en 
Energie. Daarbij helpt Professor Ein-O kinderen bij het zelfstandig ontdekken 
van allerlei interessante wetenschapsfeiten. In elk doosje zit materiaal voor minimaal 
4 experimenten per Box Kit en een Professor Ein-O gids die de kinderen helpt bij het 
doen van de proefjes en ze leuke achtergrondinformatie geeft. 
 
Artikelnr. 382.0132 
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7. Interpersoonlijk: ‘knap in mensen’ 
 
 
Kinderen die sterk interpersoonlijk zijn, genieten van werken met, zorgen voor en 
leren met anderen. Ze hebben een natuurlijke radar voor behoeften, intenties, 
gevoelens en wensen van anderen en stemmen daar gemakkelijk op af. 
Deze kinderen zullen het zeer zeker baat hebben bij coöperatief leren. Je kunt veel 
lesstof op een goede manier aanbieden door ze ermee samen te laten werken.  
 
Favoriete activiteiten zijn : Kringgesprekken, groepsopdrachten, sociale interactie, 
discussies, brainstormen, dialogen, gesprekken, argumenteren, bereiken van 
overeenstemming, groepsverantwoordelijkheid, groepsprojecten, sport en spel.  
 
 
Materiaaloverzicht 
 
 
Panoramix          groep 1-3 
Door het samen handelend bezig zijn met twee- en driedimensionaal materiaal raken 
kinderen vertrouwd met: ordeningsbegrippen; ruimtelijke begrippen; ruimtelijke 
oriëntatie en het nabouwen van een opdracht. Een kind beschrijft een opdrachtkaart 
die het andere kind vervolgens nabouwt. Ze gebruiken begrippen die ze net geleerd 
hebben en bespreken samen hoe ze de opdracht goed kunnen uitvoeren. 
 
Huis    Artikelnr. 380.5011 
Geometrische vormen  Artikelnr. 380.5028 
 
Rekenen met je ogen dicht       groep 2-3 
Een kopieerboek met in totaal 81 opdrachten waarmee jonge kinderen tot 
7 jaar naast rekenvaardigheden ook het ruimtelijk inzicht en waarneming 
van tijdsduur oefenen. Niet alleen door te lezen, denken, schrijven of 
spreken, maar ook met luisteren (o.a. naar klanken en ritmes) en voelen 
(o.a. van vormen en aantallen). 
Ze werken in tweetallen of groepjes. 
 
Artikelnr. 520.2330 
  
Samenleesboeken         groep 3-4 

De 'Samenleesboeken' zijn bedoeld om samen te lezen. De verhalen bevatten 
afwisselende zinnen met eenvoudige woorden voor de beginnende lezer en gewone 
zinnen voor de meer gevorderde lezer. Zo kan een kind dat misschien nog niet eens 
alle letters kent, samen met een vlotte lezer toch een echt verhaal lezen.  
Er staan reflectievragen tussen om samen over de tekst door te praten. 
 
Serie 1 en 2 compleet: 20 boeken   Artikelnr. 504.1257 
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Vriendjeslezen          groep 3 
Materiaal ontwikkeld bij de Leessleutel (methode voor aanvankelijk lezen) maar goed 
los te gebruiken door 3 kinderen in groep 3 met alledrie een verschillend leesniveau. 
Ze lezen ieder hun eigen leeskaart die qua verhaal op de andere kaarten aansluit. 
 
vriendjeslezen kaarten A, incl alg. handleiding  Artikelnr. 540.3988 
vriendjeslezen kaarten B     Artikelnr. 540.3989 
 
Het Grote Basisschool spel       groep 3-8 
Een bordspel voor de groepen 3 t/m 8 van de basisschool, waarmee de leerlingen 
spelenderwijs de stof van verschillende vakgebieden van hun groep oefenen en 
herhalen. 
Het bestaat uit een basisdoos met spelbord inclusief benodigde spelmaterialen en 6 
vragensets met 120 vragenkaartjes en antwoorden per groep. Ook goed 
klassenoverstijgend te gebruiken door ieder kind met de kaarten van de eigen groep 
te laten werken. 
 
Via www.koksgesto.com: Gezelschapsspellen / spelmaterialen / Gezelschapsspellen / Het Grote 
Basisschool spel 
 
Klokkwartetten         groep 4-6 
Set bestaande uit 6 kwartetten, elk met 24 kaarten. In moeilijkheidsgraad 
opklimmend worden de facetten van het klokkijken spelenderwijs aangeleerd. Op 
dezelfde wijze zijn er voor verschillende reken- en taalonderwerpen kwartetten. 
 
Artikelnr. 340.2752 
 
Kinderkwaliteitenspel        groep 6-8 
Doel van het spel is leerlingen bewust(er) maken van hun eigen kwaliteiten en op die 
manier bijdragen aan een positief zelfbeeld. Het spel bestaat uit een doos met 69 
kaartjes en uitgebreide handleiding. Gebruik individueel, groepjes of klassikaal. 
 
Artikelnr. 528.0001 
 
 
13 Meesterlijke schoolsketches      algemeen 
Een kopieerboek met 13 grappige sketches voor in de klas, voor andere klassen, 
voor weeksluitingen of voor ouderavonden. Kinderen zelfvertrouwen geven door hen 
te laten meespelen in sketches, waarin ze hun creativiteit en gevoel voor drama kwijt 
kunnen. Per sketch worden naast de titels, rolspelers en rolteksten ook suggesties 
gegeven voor het decor. 
 
Artikelnr. 520.2367 
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20 Seconden sketches        algemeen 
Iedere leerkracht herkent het wel: je wilt iets speciaals doen met de kinderen, maar 
Wat ?. Dit kopieerboek met 20 korte sketches biedt uitkomst. Niet alleen leuk maar 
ook leerzaam. En geschikt als tussendoortje voor een welkome afwisseling. 
Naast 20 twintig seconden sketches zijn ook 4 blanco sketches opgenomen om een 
eigen sketch te maken. 
 
Artikelnr. 520.2370 
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8. Intrapersoonlijk: ‘knap in jezelf’ 
 
 
Kinderen die sterk intrapersoonlijk zijn, genieten van afzondering, stilte, contemplatie 
en van de gelegenheid om innerlijke ervaringen en gedachten te kunnen verkennen. 
Ze zijn vaak heel filosofisch ingesteld en kunnen flink dagdromen. Ze hebben dikwijls 
even nodig om na te denken voor ze met een antwoord komen. Een sterk punt van 
deze kinderen is het zich kunnen reflecteren. 
 
Deze kinderen hebben een duidelijke voorkeur voor: zelfonderzoek, zelfkennis, 
dagboek bijhouden, fantaseren, dromen, filosoferen, een eigen plek.  
 
 
Materiaaloverzicht 
 
 
Kleurenwereld         groep 1-2 
De bedoeling is om zwart-wit tekeningen bij de kleurkaartjes te leggen. De kinderen 
zien een beeld, denken daar een kleur bij en leggen het plaatje bij de kleurstip. Dit 
nadenken over een kleur is het unieke aan Kleurenwereld. Verder is een bijzonder 
kenmerk, dat er sprake is van openheid: als het kind de tomaat bij groen legt i.p.v. bij 
rood, is dit ook goed mits er correct gemotiveerd wordt (de tomaat is nog niet rijp)! 
Op die manier doet het kind ervaring op, binnen de wereld van kleuren. 
 
Artikelnr. 220.3536 
 
Mijn huis          groep 1-3 
'Mijn huis' is een spel waarmee jonge kinderen op speelse wijze vertellen over 
ervaring en beleving van de plek van voorwerpen thuis. Daarnaast kunnen oudere 
kinderen er geheugenspelletjes mee spelen of hun taalvaardigheden inzetten voor 
een taalkwartet. 
 
Artikelnr. 303.3581 
 
Schaatsen in het gras        groep 1-5 
Een liedbundel voor kinderen van groep 1 t/m 5. Twintig nieuwe liedjes met 
toelichting waarin nieuwsgierigheid, verwondering en fantasie de hoofdrol spelen. 
Inclusief cd. 
 
Artikelnr. 560.7900 
 
Klein maar dapper, filosoferen met jonge kinderen   groep 2-8 
Dit boek is in eerste instantie een bundel verhalen die kinderen prikkelt tot nadenken 
over fundamentele vragen. Door toevoeging van verwerkingsvragen en toelichtingen 
is het ook als methode te gebruiken die een verband legt tussen de natuurlijke 
kinderlijke interesse in verschillende levensvragen en het belang van beter denken 
en communiceren. 
 
Artikelnr. 591.3675 
Artikelnr. 591.3670 (Vervolg: De vliegende papa’s) 
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Kwink           groep 3-6 
'Kwink' is een spel wat kinderen van 6 t/m 9 jaar bij uitstek de mogelijkheid biedt om 
begrip en gevoel voor zichzelf en de ander verder te ontwikkelen en te verfijnen. Het 
helpt hen een reëler zelfbeeld op te bouwen voor een evenwichtiger sociaal en 
emotioneel functioneren. Het unieke aan het spel is dat reflectie is verweven in 
samenspel, iets waar deze kinderen vaak minder sterk in zijn.  
De uitgave bestaat uit een bordspel en twee boekjes met onderzoeksopdrachten. 
 
Artikelnr. 521.0010 
 
Mijn leeslogboek         groep 3-8 
Een prima middel om op school en thuis te werken aan leesbevordering. De boekjes 
zitten boordevol boekenpagina's, informatie over b.v. de kinderboekenweek, de 
nationale voorleeswedstrijd, genres, poëzie en leuke leessites. En natuurlijk is er ook 
ruimte voor tekeningen., boekentips en handtekeningen van schrijvers. 
De handleiding is te downloaden via www.uitgeverijpartners.nl 
 
mijn leeslogboek 1 (niveau groep 3-5)  Artikelnr. 514.9190 
mijn leeslogboek 2 (niveau groep 6-8)  Artikelnr. 514.9191 
 
Kijk mij nou          groep 6-8 
Dit boek staat boordevol ideeën, weetjes, tips en activiteiten voor kinderen die alles 
willen weten over je goed voelen, een goede conditie, je lichaam verzorgen, gezond 
eten en nog veel meer. Zo leren ze hun lijf steeds beter kennen. Met illustraties van 
Dagmar Stam. 
 
Artikelnr. 592.0106 
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4 Praktische hulpmiddelen bij uw organisatie 
 
 
Zandloperset           
Set van 5 zandlopers met een duur van elk 120 seconden. 
 
Artikelnr. 303.5030 
 
Stopwatch            
Digitale uitvoering. 
 
Artikelnr. 306.1355 
 
Time timer            
De timer geeft exact de tijdsduur voor een bepaalde activiteit aan. Dankzij de rode 
schijf is één blik voldoende om te zien hoeveel tijd er nog over is. De timer heeft als 
doel het visualiseren van een tijdsduur, het aanbrengen en oefenen van het 
tijdsbesef, bewuster leren gebruik maken van een tijdsspanne en het stimuleren van 
zelfstandig werken. Voor gebruik zet je de schijf tegen de klok in op de gewenste 
tijdsduur. De rode zone verdwijnt kloksgewijs naarmate de tijd verstrijkt. 
 
Individuele time timer 
Artikelnr. 331.0007 
 
Klassikale time timer 
Artikelnr. 331.0009 
 
 
Plastificeermachines          
Hoesplastificeermachine voor licht gebruik, inclusief enkele hoesjes. Voor hoesjes tot 
en met 75 micron. 
 
Artikelnr. 712.1500 
 
Plastificeer-etuis           
Formaat 216 x 303 mm (A4).  
 
Artikelnr. 809.1536  
 
Instructietafel            
Deze in hoogte instelbare werkplek is zeer geschikt als instructietafel en voldoet aan 
de Arbo-normering. Instelbaar van 62 t/m 82 cm. Keuze uit verschillende 
bladkleuren, te weten: lichtperen, donkerperen, beuken en kersen. Afmeting van het 
blad 80 x 160 x 160 x 80 cm. Leverbaar met een zwart, antracietgrijs of aluminium 
onderstel. 
Wilt u meer informatie, raadpleeg uw verkoopadviseur of bel met onze verkoop 
binnendienst: 0344 647608. 
 
Artikelnr. 690.9436 
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5 Bronnen 
 
Bronnen: 
 
KPC Groep  
www.kpcgroep.nl  
 
Landelijk informatiepunt (Hoog)begaafdheid Primair Onderwijs 
www.hoogbegaafd.nl 
 
RPCZ 
www.rpcz.nl  
 
Titel: “Meervoudige Intelligentie, het complete MI boek” 
Door:  dr. Spencer Kagan & Miguel Kagan 
 
Titel: “De kracht van meervoudige intelligentie” 
Door: D. Kopmels 
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• Ton Claassens, directeur van RKBS ’t Meesterwerk te Schiedam 
• Annemieke Veeneman, locatiedirecteur van CBS mr H.M.J. van Asch van 

Wijckschool te Utrecht 
• Willem van Hest, directeur van OBS Spiegelhof te Herwijnen 
• Ellen van Dorssen, adjunct-directeur van CBS de Vuurvogel te Amersfoort 
• Gejo Griffioen, directeur CBS de Bron te Soest 
• Marijke Geutjes, directeur van OBS voor Daltononderwijs Apollo 11 te De 

Meern 
 
 
 


