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Lezen belangrijker maken...
Abonnees hebben een streepje voor: steeds 
weer mooie, nieuwe leesboeken over nieuwe 
thema’s, en een complete schoolbieb online 
met 550+ leesboeken online, mét toegang 
thuis voor de lezers! Haalt jouw school alles 
uit je Documentatiecentrum? Krijgt het DC 
een vaste plek in je leesonderwijs, op de 

weektaak, in je wereldoriëntatie-onderwijs, 
bij het onderzoekend leren? 
Maak je Documentatiecentrum belang-
rijk voor je hele school! Je ontvangt dan 60 
of 120 nieuwe leesboeken per jaar en betaalt 
naar schoolgrootte. Dat heet DC Online 
Basis. Ook beschikbaar voor jouw school!
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“MEER HALEN UIT JE DOCUMENTATIECENTRUM?”

ALTIJD
OP DE
HOOGTE!

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.

Overstappen?
Ervaar als abonnee het 
gemak van DC Online 
Basis tot 1 juni gratis bij 
je abonnement. Regel 
het met de Docenten-
service... en start!GRATIS

Nieuwsgierig maken
Elk jaar meer dan 60 nieuwe boeken!



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 bij je abo horen. Met DC Online 
Basis heb je toegang tot álle boeken 
online, en betaalt je school naar schoolgrootte. 
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DC op de weektaak!

Via Basispoort thuistoegang!

Snuffelen op docukit.nl

dBOS school?Je DC uitbreiden?

Laat ze lezen en ze zetten elke 
week een ander boek op de 
weektaak. Zo lezen ze zich elke 
week wijzer. Of lees met zijn allen 
hetzelfde boek, via de Startbieb 
online. 

Inspelen op thema’s kan ook!
We helpen je graag verder. Kijk op 
documentatiecentrum.nl/leerkrachten 

       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! 

Op zoek naar een onderwerp voor een 
presentatie? Zoeken tussen de boektitels 
naar een leuk onderwerp kan. Maar wist 
je dat ze ook online kunnen snuffelen, via 
docukit.nl? Daar zoek je op onderwerp en 
niveau. Bij elke titel vinden ze een samen-
vatting van het boek, foto’s en een passend 
schooltv-filmpje ter oriëntatie. Dat is nog 
eens leerzaam zoeken op het web!

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.
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Het skatepark

H
et skatepark
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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 KIJKDOOS Projecthulp
Met Kijkdoos-projecthulp begin je snel 
een project bij een van je Kijkdoos- 
thema’s. Met de tips en ideeën  
besteed je aandacht aan woorden- 
schat en leg je de link naar de  
belevingswereld van je leerlingen: 
met vertelwoorden, praatvragen, 
filmpjes, boekentips en kleurplaten. 
De lente komt er aan. Kleur in de  
natuur heeft projecthulp!

Bestel je bakken met korting!
Alle boeken verschijnen 
nu met harde kaft,
passend in de rode 
bakken.
Bestel de bakken bij je 
schoolleverancier of 
op de nieuwe website 
schoolsupport.nl 
(zoekterm ‘bak’).

Van de klantenservice: overstappen loont!
Met DC Online Basis heb je een 
licentie op álle reeksen en start 
je met 550+ 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 
de hele school!

Betalen naar schoolgrootte kan lonen.

info@documentatiecentrum.nl

documentatiecentrum.nl/leerkrachten

550+
BOEKEN 
ONLINE




