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Nieuws over Junior Informatie...
VOORWOORD VAN DE ONTWIKKELAARS.
Dat Junior een iets groter 
formaat heeft gekregen zo-
dat beeld meer ruimte heeft, 
dat is je vast al bekend. 
Dat Documentatiecentrum  

boeken nu ook los na te bestellen zijn, 

als hardcover boek, wellicht ook. Wat er 
dan over Junior te melden is, gaat over de 
koppeling met Basispoort, over de thuis- 
toegang via Basispoort en over Mijn Project, 
waar elke leerling zijn bronnen verzameld 
voor zijn eigen project.
 Stap in en groei mee!

ELKE LEERLING, ELKE

DAG TOEGANG!

Al 300+ boeken online voor 
tablet, digibord en laptop. 
Ook thuis!

EDITIE 2019-1D

Elke leerling zijn eigen project? Je rijke leesomgeving!

Lezen en informatie zoeken over iets waar ze meer over willen 
weten. Mijn Project helpt je leerlingen daarbij. Bijvoorbeeld als een 
leerling op zoek is naar bronnen over ... de Romeinen of over de 
eigen provincie. Het kan! 

Een gevulde ‘bieb online’ en elk 
schooljaar 20 nieuwe Junior 
boeken over 20 nieuwe thema’s: 
in een tijd dat lezen, contexten 
en informatievaardig worden, 
steeds belangrijker worden 
gevonden, beschik je als school 
met Junior over een rijke lees-
omgeving. Met de Basispoort-
koppeling geef je leerlingen ook 
thuis toegang tot de boeken van 
school. 

“AL 100 BOEKEN OVER  
100 THEMA’S ONLINE!”

ALTIJD
OP DE
HOOGTE!

Z.O.Z.

z.o.z. voor meer
toepassingen
online!

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!
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Waar gaat dit boek over?
Sommige kinderen zijn allergisch, bijvoorbeeld voor 
pinda’s. Eten ze pinda’s, dan krijgen ze jeuk in hun 
mond, bulten op hun huid of kramp in hun buik. Je kunt 
allergisch zijn voor verschillende dingen. Voor bepaald 
eten of drinken, zoals melk, kippenei of vis. Of voor 
huisdieren of shampoo.Gelukkig kun je iets tegen een allergie doen. Er zijn 

bijvoorbeeld medicijnen tegen. Je kunt ook een 
behandeling krijgen om ervan af te komen. Zodat je niet 
meer allergisch bent.

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

Zoek en vind:

  boeken    
  filmpjes
  weblinks  
  plaatjes

DC... op school en thuis!
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Het Documentatiecentrum bestaat uit vier reeksen: Kijkdoos, Mini INFORMATIE, Junior INFORMATIE en INFORMATIE. Deze nieuwsbrief hoort bij Junior INFORMATIE.



We streven er met Junior naar 
om breed aan te sluiten bij de 
thema’s en interesses in de  
bovenbouw. Titels die voor dit 
najaar in voorbereiding zijn, zijn 
Nepnieuws, Kastelen, 4 en 5 mei, 
Pasen,  Kröller-Müller Museum, 
Dieren in de winter, Provincie 
Flevoland, Skiën, Tuinbouw en DJ.  

Mis je een thema? Meld het ons via:
      redactie@documentatiecentrum.nl
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Na Junior komt: Informatie!

Junior-tip!

De Plusboekjes online?

dBOS school?Je DC uitbreiden?

Informatie is dé reeks voor groep 
7, 8 en de onderbouw VO. Méér 
informatie bij een onderwerp, nog 
uitgebreider en pittiger thema’s.   
Informatie krijgt 32 pagina’s en 
krijgt een groter formaat: zo heeft 
beeld meer ruimte en worden 
de boekjes Informatie uitdagender 
om te lezen. Zo vernieuwen we 
stap voor stap.

       Heb je een vraag of opmerking?

Er is een wereld te ontdekken in Junior. Elke 
week een informatief boek kiezen, is elke week 
nieuw woordenschat en oefening met tekst- 
begrip. Maak er een weektaak van en laat ze 
drie keer 5 minuten aan steeds een andere 
klasgenoot vertellen wat ze hebben gelezen!

In DC Online 4.0 ontsluiten we ook de  
Plusboekjes Junior online. Omdat de vragen 
ingedeeld zijn op niveau, kun je op maat 
voor een leerling vragen klaarzetten. 
In een latere versie (portaal 5.0 of later) 
willen we naar quizvragen per leesboek, 
waarmee het mogelijk is om tekstbegrip op 
een nuttige manier te oefenen en te volgen.

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.
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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!

IN ONTWIKKELING UITGELICHT?
Uitgelicht is een nieuwe reeks binnen 
Documentatiecentrum. Daarbinnen 
verschijnen series als ‘special’. 
Zo verscheen  onlangs de prachtige 
serie De 12 Provincies voor gebruik 
in groep 5, 6 of 7. Dit najaar verschijnt 
binnen Uitgelicht een 6-delige serie 
over de Tweede Wereldoorlog voor 
groep 7 en 8.

Uitgelicht boeken verschijnen 
als gebonden boeken.

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 bron-
nen. 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 300+ 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
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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!
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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!

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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