
DOCUNIEUWS

Het laatste nieuws...
Dit is DOCUNIEUWS met het laatste nieuws 
over je Documentatiecentrum en over DC 
Online. Hier lees je over de prachtige serie De 
Tweede Wereldoorlog (in Uitgelicht), bieden 
we je tips voor gebruik online en vind je de 
thema’s die in ontwikkeling zijn. Met vaste 

rubrieken en speciale onderwerpen houden 
we je op de hoogte. Wist je dat je je DC ook 
voor onderzoekend leren en informatie- 
verwerking kunt inzetten?

 Stap in en groei mee!
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“IS JULLIE SCHOOL AL VIA BASISPOORT ONLINE?”

ALTIJD
OP DE
HOOGTE!
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ELKE LEERLING, ELKE DAG TOEGANG!
Al 350+ boeken online voor tablet,
digibord en laptop. Ook thuis!

Documentatiecentrum bestaat uit vier reeksen informatieve boeken voor het 

basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs.
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Waar gaat dit boek over?

In Archeon ga je ver terug in de tijd. Naar de Romeinen 

of de middeleeuwen, bijvoorbeeld. Volg de borden en 

loop door het museumpark. Het ene moment ben je in 

het huis van een meubelmaker of een rijke koopman. 

Even later sta je in een groot Romeins badhuis. En de 

hele tijd kom je mensen tegen die eruitzien als vroeger: 

boerinnen, Romeinse soldaten en zelfs oermensen! Je 

mag ook dingen van vroeger uitproberen. Wat dacht je 

van varen in een boomstamkano? 

Kijk ook op www.docukit.nl voor meer informatie!

Zoek en vind:

  boeken    
  filmpjes
  weblinks  
  plaatjes
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Het Documentatiecentrum bestaat uit vier reeksen: Kijkdoos, Mini INFORMATIE, Junior INFORMATIE en INFORMATIE. Specials verschijnen binnen de reeks Uitgelicht.

Elk jaar verschijnen er meer dan 60 nieuwe boeken binnen Documentatiecentrum. IN ONTWIKKELING

Onlangs verschenen leesboeken over het bos, de oertijd, de 
dolfijn en de vrachtwagenchauffeur. In ontwikkeling zijn:  
De fiets, Beweeg je mee, Dierenopvang en De eerste boeren.

Auteurs schrijven momenteel over de heide, trouwen, verf, 
spinnen, zwemmen, 112, poppen en Madurodam.

In ontwikkeling zijn leesboeken over sagen, gereedschap, 
dyslexie, verkiezingen, de Olympische Spelen, leven en dood, 
ijs, strand en duin, Zuid-Holland en koning Willem Alexander.

De titels die in januari verschijnen zijn Filosofie, Ambassades, 
Dieren beschermen, Zwitserland, Hitler en nazi-Duitsland, Zo 
word je illustrator, Proeven en smaak, Mieren en termieten, De 
Tweede WO in Nederland, Kunst of kitsch, en Mensen in verzet. 
De boeken in ontwikkeling gaan over de maffia, Nederlandse 
schilderkunst, stemrecht, stewardess worden, horen, de legende 
van Sint Nicolaas, auto’s maken, drones, wereldmuziek, Thailand 
en fotografie.

Tip voor je leerling: 
Zet een boek op je 
boekenplank. Dat 
scheelt veel zoekwerk!

Voeg boek toe aan:

+ Nieuw Project
+ Mijn Boekenplank



Via Basispoort koppelt je ict-coördinator 
je DC ook online. Ook als nieuwe abonnee 
heb je dan direct toegang tot de goed- 
gevulde startbieb met alle boeken die eerder 
verschenen en bii je abo horen. Met DC Online 
Basis heb je toegang tot álle boeken 
online, en betaalt je school naar schoolgrootte. 
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Digitale Geletterdheid en je DC

Via Basispoort thuistoegang!

De Plusboekjes online?

dBOS school?Je DC uitbreiden?

Eén van de vier vaardigheden DG 
is ‘informatievaardig worden’. Je 
DC geeft je alle mogelijkheden om 
je leerlingen informatievaardiger 
te maken: we ontsluiten meerdere 
bronnen, helpen met Mijn onder-
zoek bij het verzamelen, selecteren 
en gebruiken van bronnen en in 
DC Online 4.0 krijgen je leerlingen 
handige tips.

       Heb je een vraag of opmerking?

Wat is er mooier dan thuis toegang 
tot alle boeken van Documentatie-
centrum. Laat ze lekker veel lezen 
en stimuleer lezen thuis. Met je DC 
Online Basis geef je toegang tot de 
hele bieb! Ook thuis! 

Abonnees Mini vinden elk plusboekje ook 
online, op DC Online. Een plusboekje bestaat 
uit vier soorten vragen. Elke bladzijde is 
bovendien apart te printen. Gebruik de 
Plusboekjes want ze checken of leerlingen 
hebben begrepen wat ze lazen.
In 2020 gaan ook de plusboekjes van Junior 
en Informatie online.

Spreken de nieuwe ontwikkelingen,  
zoals digitalisering, jouw school aan en 
wil je een andere DC-reeks of overstappen 
naar DC Online Basis? Er ligt altijd een 
interessant aanbod klaar. Mail je vraag 
naar info@documentatiecentrum.nl.

Ben je leescoördinator of leerkracht en mis je een thema? Heb je een andere vraag
of opmerking?  Mail naar redactie@documentatiecentrum.nl. We zoeken contact!

Scholen die Documentatiecentrumboekjes 
via de Bibliotheek op school 
(dBOS) ontvangen en toegang 
willen tot DC Online, moeten 
zich tot hun contactpersoon 
dBOS wenden.

Documentatiecentrum bestaat uit vier reeksen informatieve boeken voor het 

basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs.

11-14 jaar4-8 jaar 9-11 jaar7-9 jaar

420

Het skatepark

H
et skatepark

420

Waar gaat dit boek over?
Skatesport is in, veel kinderen doen het. 
In een skatepark kun je oefenen en trucs leren. 
Dat is veiliger dan op straat.
Elk skatepark heeft een schans, een halfpipe en een pool.
Maar wat zijn dat eigenlijk?
Welke trucs kun je allemaal leren?
En geven ze in een skatepark ook les?

Kijk ook op www.docukit.nl voor meer informatie!

JE DC ONLINE LEZEN OVER WO II
Onder UITGELICHT én in Informatie 
verschijnt deze prachtige serie over 
de Tweede Wereldoorlog, als boek én 
online. Natuurlijk ook los te bestellen 
als je geen abo Informatie hebt. Eerder 
verscheen de 12-delige serie over de 
provincies. 

Documentatiecentrum.nl helpt

Documentatiecentrum.nl helpt leerlingen en leerkrachten. 
Leerkrachten vinden er een toegankelijke handleiding met schermen 
en instructies. Je leerlingen vinden er hulp bij het vinden van bronnen. 
De komende jaren voegen we er steeds meer hulpmiddelen toe.

Van de klantenservice: overstappen loont!
Met DC Online Basis heb je een 
licentie op álle reeksen en start 
je met 350+ boeken in je online 
bieb. Desgewenst ontvang je 
ook alle papieren boeken er jaar-
lijks bij. Deze abonnementsvorm 
bieden we naar schoolgrootte 
aan. Overstappen kan dan lonen: 
voor weinig extra ontsluit je alle 
DC-reeksen voor je leerlingen! 
Handig als je op zoek bent naar 
een rijke leesomgeving voor je 
hele school!

Betalen naar schoolgrootte kan lonen.

info@documentatiecentrum.nl

Documentatiecentrum bestaat uit vier reeksen informatieve boeken voor het 

basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs.
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Atletiek

Atletiek
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Waar gaat dit boek over?
Hou je van rennen, van springen en van gooien?
Dan is atletiek een sport voor jou!
Je doet bij atletiek aan verschillende sporten:
hardlopen, verspringen en nog meer.
Je traint elke week bij een club
en er zijn ook wedstrijden.
Dan draag je het tenue van de club
en hoop je dat je een medaille wint.
Net zoals Dafne Schippers!

Kijk ook op www.docukit.nl voor meer informatie!

Documentatiecentrum bestaat uit vier reeksen informatieve boeken voor het 

basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs.
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Waar gaat dit boek over?

Iedereen speelt wel eens een game. Jij, je beste 
vriend en je grote zus. Maar wist je dat ook jouw oma 
waarschijnlijk wel eens een game speelt? En dat je 
ontzettend rijk kunt worden van het spelen van games? 
Er zijn heel veel verschillende soorten games, van 
voetbal tot muziek. Hoe worden die eigenlijk gemaakt? 
En is gamen nou gezond of ongezond? 

Kijk ook op www.docukit.nl voor meer informatie!
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Er werd � ink gevochten tussen het Duitse en Nederlandse leger, 

bĳ voorbeeld bĳ  de Afsluitdĳ k en op de Grebbeberg bĳ  

Wageningen. Maar de Nederlandse militairen waren minder 

goed getraind en vochten met verouderde wapens. Binnen een 

paar dagen had het Duitse leger het grootste deel van Nederland 

al veroverd. Alleen in Noord- en Zuid-Holland en Zeeland hield 

het Nederlandse leger nog stand. 

De Duitsers wilden een snelle overwinning en daarom besloten 

ze Rotterdam te bombarderen. Op die manier zouden ze de 

bevelhebbers van het Nederlandse leger extra onder druk zetten. 

Op 14 mei vielen in één kwartier tĳ d meer dan 1300 bommen 

op Rotterdam. Vrĳ wel het hele centrum werd verwoest. Toen 

de Duitsers ook andere grote steden dreigden te bombarderen, 

gaf het Nederlandse leger zich over. Zo begon op 15 mei 1940 

de bezetting, de periode waarin de Duitsers de baas waren in 

Nederland. 

Wist je…
dat Nederland vóór de oorlog best op goede voet stond 

met Duitsland? Er stond toen zelfs een straf op het 

beledigen van Hitler. 
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Bĳ  het bombardement op Rotterdam kwamen bĳ na 900 mensen om, 80.000 mensen 

raakten hun huis en al hun spullen kwĳ t. De binnenstad lag totaal in puin.

prachtige
gebonden
boeken!

Een huis bouwen is een hele klus. Er werken heel 
veel mensen aan mee. Een architect, metselaar, 
loodgieter en nog veel meer. Eerst wordt de vloer 
gemaakt, daarna de muren en het dak. Als het huis 
aan de buitenkant af is, gaat het werk binnen verder. 
Er komen kamers, een keuken, badkamer en een wc. 
Eindelijk is het huis af en kunnen er mensen in 
wonen!

een huis bouwen200
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 een huis bouw
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Documentatiecentrum bestaat uit vier reeksen informatieve boeken 
voor het basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs.
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