
Kijkdoos biedt de kleuter- én onderbouw al 25 jaar 
passende thema’s, mooie kijkplaten,  woordenschat, de 
beste  lees- en vertelteksten én nu ook: Kijkdoos Online!

KIJKDOOS OPENT ZE DE 
WERELD, ... aL 25 JaaR!
EN DaT vIEREN WE!

16 boeken
én DC Online 

voor € 125

Kinderen, ouders, familieleden, buren, voetballers, 

allemaal maken ze wel eens ruzie. Ruzie is niet leuk. 

Je wordt er boos en verdrietig van. Maar waarom 

maak je ruzie en hoe los je het weer op?  Wie heeft 

er schuld aan de ruzie? En helpt het om erover te 

praten? Dit boek geeft antwoorden op deze en 

andere vragen. Misschien helpt het je als je zelf eens 

ruzie hebt.

ruzie198198   
 ruzie

Documentatiecentrum bestaat uit vier reeksen informatieve boeken 

voor het basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs.

4-8 jaar
7-9 jaar

11-14 jaar
9-11 jaar

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

200   
 een huis bouw

en

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

4-8 jaar 7-9 jaar
11-14 jaar

9-11 jaar



KIJK EN LEES mEE!

Vertel- en leesboeken als 
serie of los bij thema’s
Kijkdoos-boeken zijn als serie te verkrijgen 
of los bij een thema uit je jaarplan of in je 
wereldoriëntatiemethode. Hoe je ze ook 
inzet, met Kijkdoos werk je gemakkelijk aan 
woordenschat en kennisopbouw rond heel 
veel thema’s. Met Kijkdoos Online heb je 
bovendien een Documentatiecentrum
voor elke dag!

Herkenbaar en… online!
Elke boek heeft een vaste opbouw  en vertelt 
het onderwerp op een voor jonge kinderen 
aantrekkelijke wijze, zodat ze het makkelijk 
op hun eigen wereld kunnen betrekken. 
Kijkdoos is al meer dan 20 jaar een begrip en 
op veel scholen in gebruik. Vanaf 2018 is  
Kijkdoos uitgebreid met Kijkdoos Online via 
het DC Online portaal. Zo tover je elke kijkplaat 
op je digibord en geef je elke leerling (en 
ouder) online toegang, ook thuis!

Op je
digibord!

Kijk op de wereld...



KIJK EN LEES EN ... ONTDEK!

Kijkdoos laat ze groeien!
Kijkdoos is geschikt voor kinderen van 4 tot 8 
jaar. In de kleuterbouw bieden de grote boeken, 
al of niet op je digibord, gelegenheid om samen 
in de kring te kijken en lezen. Aan de hand van 
de duidelijke foto’s en tekeningen kunnen de 
kinderen daarna de boeken zelf doorbladeren
en zgn. ‘lezen’. Of laten voorlezen op DC Online!

Van kijken en luisteren naar 
lezen of samen lezen.
In groep 3 en 4 bespreek je de kijkplaat en 
eventueel enkele foto’s en tekeningen. De 
teksten vormen hierbij je geheugensteuntje 
voor de uitleg. Zo introduceer je inspirerend 
een nieuw thema. Daarna kunnen kinderen, 
in tweetallen of alleen het boek zelf lezen. 
Groep 3 leest de korte tekst, groep 4 (of een 
gevorderder lezer) ook de lange tekst. 

Kijk op de wereld…
De kijkplaat biedt legio aanleidingen tot het 
opbouwen van woordenschat, het voeren van 
gesprekjes (oorzaak-gevolg, gevoelens, etc.) 
of klankherkenning. Door steeds complexere 
vragen te stellen of steeds moeilijker
woordenschat aan te bieden, kun je makkelijk 
differentiëren van groep 1 t/m 4.

Dierenarts p.18-19

Kijkdoos laat ze groeien!

Online
met audio!



NIEuW!

kleur in de natuur #NATUUR

Er is veel kleur in de natuur. Bomen en planten, bloemen en dieren, de 
lucht en het water, alles heeft kleur. In elk seizoen zie je andere kleuren. 
Insecten zijn vaak felgekleurd. Mannetjesdieren hebben soms prachtige
kleuren. Er is zelfs een dier dat van kleur kan veranderen!

Bestelcode DNBKYK197      ISBN 9789463418843

poep #JELIJF

Iedereen doet het, soms wel een paar keer per dag. Maar waar komt 
die poep toch vandaan? En waarom ziet hij er niet altijd hetzelfde uit? 
Dieren poepen ook, maar allemaal anders!

Bestelcode DNBKYK199      ISBN 9789463418867

ruzie #MENSEN

Kinderen, ouders, familieleden, buren, voetballers, allemaal maken 
ze wel eens ruzie. Ruzie is niet leuk. Je wordt er boos en verdrietig 
van. Maar waarom maak je ruzie en hoe los je het weer op?

Bestelcode DNBKYK198      ISBN 9789463418850

een huis bouwen #TECHNIEK

In ons land staan veel huizen: flats, rijtjeshuizen, grote huizen, kleine 
huizen. Sommige zijn al oud. Maar er worden ook steeds nieuwe 
huizen bijgebouwd. Soms een enkel huis, soms een rij huizen, soms 
zelfs een hele wijk. Wie bouwt die eigenlijk? En wie verzint 
hoe die huizen eruit moeten zien?

Bestelcode DNBKYK200      ISBN 9789463418874

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

200   
 een huis bouw

en

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

4-8 jaar 7-9 jaar 11-14 jaar9-11 jaar

Iedereen doet het: poepen! De een doet het één keer 
per dag, de ander vaker of minder vaak. 
Maar waarom poepen we eigenlijk? En waar komt 
die poep vandaan?
Poep is meestal bruin, maar ook wel eens rood, 
oranje of groen. Hoe komt dat? En wat kun je doen 
als je heel harde poep hebt? Of als je poep zo dun 
als water is? In dit boek lees je niet alleen over poep 
van mensen, maar ook over poep van dieren!

poep 199

199   
 poep

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

4-8 jaar 7-9 jaar 11-14 jaar9-11 jaar

Kinderen, ouders, familieleden, buren, voetballers, 
allemaal maken ze wel eens ruzie. Ruzie is niet leuk. 
Je wordt er boos en verdrietig van. Maar waarom 
maak je ruzie en hoe los je het weer op?  Wie heeft 
er schuld aan de ruzie? En helpt het om erover te 
praten? Dit boek geeft antwoorden op deze en 
andere vragen. Misschien helpt het je als je zelf eens 
ruzie hebt.

ruzie198

198   
 ruzie

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

4-8 jaar 7-9 jaar 11-14 jaar9-11 jaar

25 jaar
Kijkdoos:

Deze 4 voor 
€ 25!
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25 Jaar Kijkdoos, en dat vieren we!
Kijkdoos verschijnt twee keer per jaar, met in totaal 8 lees- en vertelboeken per jaar. Start 
met je Kijkdoos abonnement, en ontvang alle Kijkdoos leesboeken van dit en volgend 
schooljaar (=16 boeken totaal) plús ook Kijkdoos Online met toegang tot de goed 
gevulde Kijkdoosbieb.

... EN Nu OOK ONLINE!

*) Een abonnement loopt van schooljaar tot schooljaar en wordt tot wederopzegging aangegaan. Opzeggen dient voor 1 augustus te gebeuren.
**) Je hebt toegang tot de Documentatiecentrumreeksen waarop je geabonneerd bent. De toegang per leerling en per leerkracht regel je via 
Basispoort. Elke leerling heeft dan zijn eigen inlog en boekenplank, toegang thuis, zoeken-op-maat en leesondersteuning waar nodig. Als 
leerkracht krijg je toegang tot je eigen Beheer.
***) Deze actie loopt tot 31 juli 2019. Zolang de voorraad strekt!

Wat biedt Kijkdoos Online?
Scholen met een (kennismakings)abonnement op Kijkdoos 
ontvangen ook Kijkdoos Online**), je themabieb online zeg 
maar! Daar vind je alle Kijkdoosboeken die de laatste 5-7 jaar 
zijn verschenen en nog gaan verschijnen! Om te gebruiken 
op je eigen digibord, voor je leerlingen om te lezen op school 
en thuis of om te laten voorlezen. Met de kindvriendelijke 
zoekmachine van Wizenose fraai geïntegreerd, zoek 
je bovendien bij elk thema en elk leesboek of kijkplaat 
moeiteloos passende video’s, plaatjes en weblinks.
Stap in en groei mee naar een Documentatiecentrum 
voor elke dag!

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!
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Documentatiecentrum bestaat uit vier reeksen informatieve boeken 
voor het basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs.

4-8 jaar 7-9 jaar 11-14 jaar9-11 jaar

Iedereen doet het: poepen! De een doet het één keer 
per dag, de ander vaker of minder vaak. 
Maar waarom poepen we eigenlijk? En waar komt 
die poep vandaan?
Poep is meestal bruin, maar ook wel eens rood, 
oranje of groen. Hoe komt dat? En wat kun je doen 
als je heel harde poep hebt? Of als je poep zo dun 
als water is? In dit boek lees je niet alleen over poep 
van mensen, maar ook over poep van dieren!
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Documentatiecentrum bestaat uit vier reeksen informatieve boeken 
voor het basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs.

4-8 jaar 7-9 jaar 11-14 jaar9-11 jaar

Kinderen, ouders, familieleden, buren, voetballers, 
allemaal maken ze wel eens ruzie. Ruzie is niet leuk. 
Je wordt er boos en verdrietig van. Maar waarom 
maak je ruzie en hoe los je het weer op?  Wie heeft 
er schuld aan de ruzie? En helpt het om erover te 
praten? Dit boek geeft antwoorden op deze en 
andere vragen. Misschien helpt het je als je zelf eens 
ruzie hebt.
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 ruzie

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

4-8 jaar 7-9 jaar 11-14 jaar9-11 jaar 16 LEESbOEKEN
én DC Online voor € 125

Ons 25 JAAR abonnementsaanbod*) UNIEK 
AANbOD

Of kies de Kijkdoos €25 actie:
Deze vier prachtige Kijkdoosboeken én 
Kijkdoos Online tot 1-9-2019, met
toegang via Basispoort, voor € 25.***)



* Dit aanbod is voorbehouden aan scholen in basis- en 
speciaal onderwijs en loopt tot 15 december 2018.

OP ELK DEvICE EN JE DIGIBORD!

De 25 Jaar Kijkdoos-acties gaan van start: kies je
voordeel, sla je slag en pak je kans: mail je bestelling 
naar service@schoolsupport.nl of bel.

Je abonnement en online licentie bestel je
via info@documentatiecentrum.nl of via
service@schoolsupport.nl. Losse boeken
bestel je bij je schoolleverancier, de boek- 
handel, of op www.arsscribendi.nl/kijkdoos.

Het Documentatiecentrum heeft nog meer reeksen 
voor informatief lezen: Mini Informatie, Junior Informatie 
en Informatie. Een licentie op DC Online geeft toegang 
tot álle boeken van álle reeksen. 

Met al je vragen kun je terecht bij 
onze leesadviseurs:

Of maak een afspraak en bezoek 
ons informatiecentrum:
Leerlooierstraat 6 - Etten-Leur  
(vlak bij Breda)

Je toegang regel je
via Basispoort!

       +31 (0)7620 50101      
      info@documentatiecentrum.nl          
      www.documentatiecentrum.nl
      www.dconline.nl

JE DOCumENTaTIECENTRum vOOR ELKE DaG!

Documentatiecentrum is een activiteit van uitgeverij Ars Scribendi h.o.d.n. Schoolsupport.

25 Jaar Kijkdoos: sla je slag vandaag!

Of neem de licentie op het Documentatiecentrum Online!
Vanaf dit schooljaar is het mogelijk om een licentie te nemen op DC Online. Voor scholen die 
een goed gevulde online bieb met informatieboeken willen, met toegang thuis en op school, 
tot alle vier de reeksen.Voor gebruik via je digibord, met tablets en laptops, voor álle groepen 
en met allerlei handige nieuwe mogelijkheden. Bovendien betaal je DC Online dan  naar 
schoolgrootte. Je begint meteen met een goed gevulde (en opgeruimde!) bieb online met 
meer dan 300 e-boeken en kijkplaten. Jaarlijks komen er ca. 50 nieuwe informatieboeken 
bij, voor de hele school. Dat is DC Online, je Documentatiecentrum voor elke dag!

*) Deze actie loopt tot 31 mei 2019. Kijk op www.dconline.nl voor de jaarlicenties o.b.v. schoolgrootte. Of vraag de klantenservice.

Aanbod*)

Probeer DC 
Online nu 2 
maanden
voor € 65


