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Ook via Basispoort
Voorwoord van de uitgever.
Je Documentatiecentrum is 
nu ook online!. Misschien 
heb je in de afgelopen maan-
den al kennisgemaakt met 
de ruim 220 boeken die DC  

Online nu al biedt. Als abonnee behoud je  
ook na 15 september gratis toegang tot  
alle gebruiksmogelijkheden van je online 

portaal bij Kijkdoos. Nu al zijn er tientallen 
Kijkdoos-boeken online, inclusief leesonder- 
steuning voor beginnende lezers. Het  
aantal boeken blijft groeien. 
In september krijgen elke leerling en  
leerkracht bovendien een eigen inlog, boe-
kenplank en zoekmogelijkheden. Dat regel 
je via Basispoort en via de ict-coördinator 
van je school. Stap in en groei mee!

JE ONLINE TOEGANG 

START VANDAAG

Al bijna 250 boeken online 
voor tablet, digibord en 
laptop.
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Extra’s op je digibord?Kwaliteit offline, online en thuis!
Ja, dat kan. Wil je bij een  
thema extra informatie laten 
zien aan je groep? In DC  
Online 2.0 helpen we je extra 
boeken, weblinks en video’s 
te zoeken en te selecteren 
passend bij de leeftijd van 
je leerlingen. Daarvoor bou-
wen we de kindvriendelijke 
zoekmachine van Wizenoze 
in. Handig geïntegreerd in 
DC Online.

Jaarlijks verschijnen er 8 nieuwe 
boeken in de serie Kijkdoos. Deze 
verschijnen nu dus ook online 
op je DC Online Portaal. Daar 
staan bovendien ook eerder 
verschenen boeken en thema’s. 
Met de nieuwe koppeling aan 
Basispoort kunnen kinderen 
ook thuis (met hun ouders) de 
boeken van school lezen.

Hoe handig is dat?
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“KIJKDOOS IS ONLINE! 
KIJK Op www.DcONLINE.NL”

ALTIJD
OP DE
HOOGTE!

Het Documentatiecentrum bestaat uit vier reeksen: Kijkdoos, Mini InfOrMAtIE, Junior InfOrMAtIE en InfOrMAtIE. Deze nieuwsbrief hoort bij Kijkdoos.

Z.O.Z.

z.o.z. voor meer toepassingen op het digibord!



Goed om te weten: vanaf 2018 is 
het mogelijk om losse leesboeken 
na te bestellen, ook als ‘set 5 stuks’ 
(met korting). Handig bij thema- en  
projectonderwijs, bijvoorbeeld bij 
de Kinderboekenweek 2018 (boek 
Vrienden) of voor nieuwe kinderen 
die net vier geworden zijn (Op school, 
de BSO). Gebruik Vrienden dan ook op 
je digibord!

IN ONTWIkkELING

Van de klantenservice: kijkplaat op je digibord

We streven er met Kijkdoos 
naar om breed aan te sluiten 
bij de kerndoelen en thema’s in  
de onderbouw. Titels die voor dit 
schooljaar in voorbereiding zijn, 
zijn Ruzie, Kleur in de natuur, Het 
bos, De oertijd, Poep, Een huis 
bouwen, In beweging en Dolfijn.

Mis je een thema? Meld het ons via:
      redactie@documentatiecentrum.nl

Via DC Online is het nu nog makkelijker 
om samen met de kinderen de kijkplaten 
te bekijken en te bespreken, op je digibord 
met de hele groep of op een tablet in de 

kleine kring. Heb je goede ideeën over  
extra tools bij de online kijkplaten? We  
horen graag je tips! Stuur ze naar: 
      redactie@documentatiecentrum.nl
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na Kijkdoos: Mini Informatie! thematitel Vrienden

kijkdoos-tip!

nabestellen?

dBOS school?Je DC uitbreiden?

Mini Informatie is de reeks voor 7 tot 9 
jaar. De boekjes vormen een logisch 
vervolg op Kijkdoos. Zo biedt het  
vertrouwde format houvast en sluit het 
leesniveau aan op de teksten in Kijkdoos. En 
natuurlijk maken de foto’s en illustraties ook 
Mini Informatie extra aantrekkelijk. De 
boeken bestaan uit 12 pagina’s tekst en 
beeld en 2 pagina’s woordenschat. Bij elk 
abonnement krijg je ook de Plusboekjes, 
met vragen voor tekstbegrip.

       Heb je een vraag of opmerking?

Betrek ouders bij informatieboeken. Geef bij-
voorbeeld eens een boekje mee naar huis aan 
een kind dat thuis weinig toegang tot boeken 
heeft, of vanaf mei 2018 via DC digitaal.

Bepaalde, ook uitverkochte, 
boektitels zullen een her-
ziening en herdruk krijgen. 
Zo blijven populaire titels 
bestelbaar. Nabestellen kan 
gemakkelijk via documen-

tatiecentrum.nl, arsscribendi.nl of via het 
bijgevoegde bestelformulier.
Na herdruk verschenen:
•	 Brandweer
•	 Buschauffeur
•	 Dino’s
•	 Vrienden
•	 Winter
•	 Zee

Spreken de nieuwe ontwikkelingen, zo-
als digitalisering, jouw school aan en wil 
je een andere DC-reeks of Plusboekjes 
toevoegen? Dat kan. 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.




