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ALTIJD
OP DE
HOOGTE!

Zoek en vind:
boeken
filmpjes
weblinks
plaatjes

“JE DOCUMENTATIECENTRUM VOOR ELKE DAG?”

Uitgelicht, DC Online 4.0, de Weektaak
Er is nieuws over Documentatiecentrum. In
elke reeks verschenen weer nieuwe boeken.
En de Uitgelicht reeks is uitgebreid met de
serie Mijn Familie komt uit... Abonnees Mini
krijgen deze binnen hun abonnement.
Belangrijk nieuws is ook dat DC Online 3.0
vervangen wordt door de 4.0. Stap snel over

naar de 4.0 met de 4.0 button in Basispoort.
En zet zonodig je projecten over naar de 4.0,
via Taken.
We hebben op documentatiecentrum.nl
ook de Weektaken-service geactualiseerd.
Samen met de DC-posters een manier om
de leesboeken op de Weektaak te krijgen.

Van 3.0 naar 4.0
DC Online 4.0 vervangt
de 3.0. Geïntegreerd met
andere leesplatformen, als
TekstVaardig en ReadAlong.
Eind oktober gaat de
stekker uit de 3.0.

W!

NIEU

Nieuwsgierig
maken!

Elk jaar meer dan 60 (of 120) nieuwe boeken!
Zet ze uitdagend op je bureau. Vraag wie de
eerste wil zijn om ze te lezen.
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Het Documentatiecentrum bestaat uit vier reeksen: Kijkdoos, Mini INFORMATIE, Junior INFORMATIE en INFORMATIE. Specials verschijnen binnen de reeks Uitgelicht.
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JE DC ONLINE

Via Basispoort koppelt je ict-coördinator
je DC ook online. Ook als nieuwe abonnee
heb je dan direct toegang tot de goedgevulde 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.

550+
BOEKEN
ONLINE

KIJKDOOS Projecthulp
Met Kijkdoos-projecthulp begin je snel
een project bij een van je Kijkdoosthema’s. Met onze tips en ideeën
besteed je aandacht aan woordenschat en leg je de link naar de
belevingswereld van je leerlingen:
met vertelwoorden, praatvragen,
filmpjes, boekentips en kleurplaten.
De winter komt er aan. Kijkdoos In de
winter heeft projecthulp!
documentatiecentrum.nl/leerkrachten

Bestel de bakken bij de boeken...

DC op de weektaak!

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!
Betalen naar schoolgrootte kan lonen.

info@documentatiecentrum.nl

Met DC Online Basis heb je een
licentie op álle reeksen en start je met
550+ boeken in je online Startbieb.
Met de Kastbieb erbij ontvang je ook
60 of 120 fysieke leesboeken per jaar.
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!

Via Basispoort thuistoegang! Je DC uitbreiden?
Wat is er mooier dan thuis toegang
tot alle boeken van Documentatiecentrum. Laat ze lekker veel lezen
en stimuleer lezen thuis. Met je DC
Online Basis geef je toegang tot de
hele bieb! Ook thuis!

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.

Heb je een vraag of opmerking?
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!

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

Mijn familie... compleet!

In de reeks Uitgelicht verschijnt jaarlijks een
special binnen één van de reeksen. Over
Wereldoorlog II, over de provincies, en Mijn
Familie komt uit... Met 6 delen levert dat 6
verhalen, door de ogen van een kind over
het land waar hij of zijn ouders geboren zijn.
De verhalen komen uit Polen, Afghanistan,
Eritrea, Marokko, Turkije en Syrië.

Webinar DC Online 4.0?
We helpen je team graag op weg in het
gebruik van DC Online 4.0. Schrijf in op
een webinar Documentatiecentrum (via
schoolsupport.nl/webinars) of maak een
afspraak voor een demo met één van onze
adviseurs. Mail naar service@schoolsupport.nl.

