
DOCUNIEUWS

Het laatste nieuws...
.. over je Documentatiecentrum en over DC 
Online lees je hier. Tezamen je rijke lees- 
omgeving, om elke dag te gebruiken, op 
school, maar ook met toegang thuis!
Daarom hebben we ook een overzicht 
Week- en Leestaken bijgesloten én ook van 

alle reeksen een poster toegevoegd, om op 
te hangen in je klas of schoolbieb. En vers 
van de pers: alle boeken hebben vanaf nu 
een harde kaft!

 Stap in en groei mee!

SEPTEMBER 2020

“DE ‘BOEKJES’ HETEN VANAF VANDAAG BOEKEN!”

ALTIJD
OP DE
HOOGTE!

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!

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.

Elk jaar verschijnen er meer dan 60 nieuwe boeken binnen Documentatiecentrum. IN ONTWIKKELING

Onlangs verschenen leesboeken over De fiets, Beweeg je mee, 
Dierenopvang en De eerste boeren. In ontwikkeling zijn:  
Muziek maken, Met de fiets, De Pauw en Ik, jij, wij.

Auteurs schrijven momenteel over Polen, Marokko, Afghanistan, 
de heide, trouwen, nesten van vogels, poppen en zwemmen.

In ontwikkeling zijn leesboeken over de VOC, ijsberen, geluk, 
een kijkje in het lichaam, de provincie Drenthe, de Maas,
Micropedia en Mozart.

De titels die in augustus verschijnen gaan over de maffia, 
Nederlandse schilderkunst, stemrecht, stewardess worden, 
horen, de legende van Sint Nicolaas, auto’s maken, drones,
wereldmuziek, Thailand en fotografie.  
De boeken in ontwikkeling zijn freerunning, zo word je arts, 
voelen, Bulgarije, politiek, spelen in een band, musea,
de Jodenvervolging, de bevrijding van Europa en de ‘big five’.

Wist je dat... 
... vanaf nu alle boeken 
van alle reeksen met 
harde kaft geleverd 
worden? En ze passen 
nog steeds in de ‘rode 
bakken’!

Z.O.Z.

ELKE LEERLING, ELKE DAG TOEGANG!
Al 500+ boeken online voor tablet,
digibord en laptop. Ook thuis!



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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Digitale Geletterdheid en je DC

Via Basispoort thuistoegang!

De Plusboekjes online?

dBOS school?Je DC uitbreiden?

Eén van de vier vaardigheden DG 
is ‘informatievaardig worden’. Je 
DC geeft je alle mogelijkheden om 
je leerlingen informatievaardiger 
te maken: we ontsluiten meerdere 
bronnen, helpen met Mijn onder-
zoek bij het verzamelen, selecteren 
en gebruiken van bronnen en in 
DC Online 4.0 krijgen je leerlingen 
handige tips.

       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! 

Abonnees Mini vinden elk plusboekje ook 
online, op DC Online. Een plusboekje bestaat 
uit vier soorten vragen. Elke bladzijde is 
bovendien apart te printen. Gebruik de 
Plusboekjes want ze checken of leerlingen 
hebben begrepen wat ze lazen.
In 2021 gaan ook de plusboekjes van Junior 
en Informatie online.

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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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 MIJN FAMILIE KOMT UIT...
... is de naam van de nieuwe Uitgelicht 
serie voor kinderen in groep 4 en 5. De 
serie vertelt het verhaal over families 
die uit Turkije, Syrië, Eritrea, Polen, 
Marokko en Afghanistan komen! 
Natuurlijk ook los te bestellen als
je geen abonnement Mini hebt.
Eerder verschenen binnen Uitgelicht
De Tweede WO en De 12 Provincies.

Bestel je bakken met korting!
Alle boeken verschijnen 
nu met harde kaft,
passend in de rode 
bakken.
Bestel de bakken op tijd, 
met 10% korting tot 15 
oktober a.s., online via 
documentatiecentrum.nl 
(Info-bestel en Accessoires).

Van de klantenservice: overstappen loont!
Met DC Online Basis heb je een 
licentie op álle reeksen en start 
je met 500+ 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

prachtige gebonden boeken!
500+

BOEKEN 
ONLINE


