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Boekenlijst 2022-2023 VT2 

Beschrijving ISBN Prijs Bestelnr. Rus 

Algemeen beroepsvoorbereidende programma’s / LeerKracht     

Onderstaand boek heb je in principe nog in je bezit (en niet meer nieuw leverbaar). Nieuwe aanschaf is 

niet nodig.  

Beemen, L., /   

Beckerman, M. (2021). Ontwikkelingspsychologie (7e druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers 

 

 

9789001754310 

 

 

47,95 

 

 

01.13 

Pameijer, N. (2017). Handelingsgericht werken: samenwerken aan schoolsucces (heruitgave). Den Haag / 

Leuven: Acco 

9789492398130 36,25 02.01 

Bode, J. de & Nijman, L. (2014). Hoe bedenk je het?!  Bussum: Coutinho 9789046903773 30,50 02.02 

    

Nederlands    

Koeven, E. van, /  Smits, A. (2020). Rijke taal. Taaldidactiek voor het basisonderwijs. Amsterdam: Boom. 9789024433940 34,95 02.03 

Norden, S. van (2018). Iedereen kan leren schrijven: schrijfplezier en schrijfvaardigheid in het 

basisonderwijs (2e druk). Bussum: Coutinho.  

9789046906101 37,95 02.04 

Onderstaand boek heb je al in bezit. 

Huizenga, H., /  Robbe, R. (2020). Basiskennis taalonderwijs (3e druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers. 

 

9789001745363  

 

44,95  

 

01.17  

Onderstaand boek heb je al in bezit. 

Eskes, M. (2020). Technisch lezen in een doorlopende lijn. Een praktisch handboek voor de basisschool (3e 

druk). Huizen: Pica. 

 

9789492525918  

 

30,95  

 

01.16 

Lidmaatschap van de openbare bibliotheek.    

Onderstaand account heb je je al. 

account Hogeschooltaal.nl via Marnix Academie 

Damhuis, R., Blauw, A. de, Brandenburg, N. (2016). CombiList: een instrument voor taalontwikkeling via 

interactie (4e druk). Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands. 

9789077529065 25,95 02.05 
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Wiskunde    

Onderstaand boek heb je in principe nog in je bezit. Nieuwe druk aanschaffen is niet nodig.  
Veltman, A., & Heuvel-Panhuizen, M. van den (2015). Rekenen met hele getallen op de basisschool (2e 
druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers. 

9789001831677  45,95 
 

01.18.1 

Galen, F. van, Markusse, A., Veltman, A. (2021). Meten en meetkunde op de basisschool. Groningen: 

Noordhoff Uitgevers.  

9789001297763  39,95  02.06 

Onderstaand boek heb je in principe nog in je bezit. Nieuwe aanschaf is niet nodig.  
Markusse, A., /  Galen, F. van (2019). Rekenen met verhoudingen op de basisschool. Groningen: 
Noordhoff Uitgevers 

 

9789001877774  

 

42,95  

 

01.19 

Onderstaand boek heb je in principe nog in je bezit. Nieuwe aanschaf is niet nodig.  

Oonk, W., Keijzer, R., Lit, S., Figueiredo, N. (2020). Wiskunde in de praktijk - Kennisbasis. (2e druk). 

Groningen: Noordhoff Uitgevers. 

 

9789001896393 

 

 

35,95 

 

01.20 

 

Aanbevolen voor professionele gecijferdheid, mogelijk reeds in je bezit: 
Ale, P. /  Schaik, M. van (2018). Rekenen en wiskunde uitgelegd. Kennisbasis voor leerkrachten 
basisonderwijs (3e druk). Bussum: Coutinho.  

 

9789046906255 

 

39,50 

 

01.22 

Aanbevolen voor professionele gecijferdheid, mogelijk reeds in je bezit: 
Waard, J. de (2020). Het Oefenboek. Kennisbasis wiskunde voor de PABO. Rosmalen: Cantal. 

 

9789490681432 

 

31,00 

 

01.23 

 

Engels    

De vakgroep Engels gaat ervan uit dat elke student in het bezit is van een (recent) woordenboek 

Nederlands-Engels en Engels-Nederlands. Mag ook een digitaal woordenboek zijn 

   

Bodde-Alderlieste, M. e.a.  (2018). Engels in het basisonderwijs: (meer dan de) kennisbasis vakdidactiek 

(2e druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers.  

 

Van dit boek verschijnt in augustus 2022 een nieuwe derde editie. Het is niet verplicht de nieuwste editie 

aan te schaffen. 

9789001846190 

 

 

 

9789001299293 

41,95 

 

 

 

41,95 

02.07 

 

 

 

02.07.1 
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In de herziene, derde editie is de tekst aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Bovendien 

bestaat deze editie uit meerdere componenten: ten eerste een papieren boek met de zeer uitgebreide 

website (met samenvattingen in Nederlands en Engels, toetsvragen en extra info en artikelen per 

hoofdstuk) en daarnaast een onlinecursus binnen studiemeister. Ieder hoofdstuk is voorzien van een 

video en een presentatie om online studeren gemakkelijker te maken. Zo kun je kiezen of je het boek op 

papier wilt of online gebruiken. 
 

Godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming    

Onderstaand boek heb je in principe nog in je bezit.  

Kopmels, T. (2020). Verhalen vertellen en vragen stellen (2e druk).Groningen: Noordhoff Uitgevers 

 

9789001896416 

 

45,95 

 

01.24 

Natuur, milieu en techniek    

Onderstaande boeken heb je in principe nog in je bezit. Nieuwe aanschaf is niet nodig.  

Vaan, E. de, /  Marell, J. (2020). Praktische didactiek voor natuur & techniek. Bussum: Coutinho. 

 

9789046907245 

 

48,50 

 

01.25 

 

Kersbergen, C., /  Haarhuis, A. (2021). Natuuronderwijs inzichtelijk (5e druk). Bussum: Coutinho. 9789046907610 42,95 01.26 

Jansen, P., & Meer, E. van der (2008). Duurzame ontwikkeling op de basisschool. Oostburg: Duurzame Pabo & 

Veldwerk Nederland. 

Gratis te downloaden via 

https://duurzamepabo.nl/wp-

content/uploads/2014/12/Duurzame-

ontwikkeling-op-de-basisschool.pdf 

Muziek    

Abonnement Eigen-wijs digitaal. Dit wordt geregeld in de eerste periode.  10,00  

Onderstaande boek heb je in principe nog in je bezit. Nieuwe aanschaf is niet nodig 

Vrolijk, R. (2017). Nieuw Geluid (3e druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers.  

 

9789001877132 

 

53,95 

 

01.28 

Onderstaand instrument heb je in principe nog in je bezit. Nieuwe aanschaf is niet nodig 

 

Instrument: ukelele. Hieronder enkele suggesties waaruit je kunt kiezen:  

1. https://reichenbachshop.com/shop/v/stagg-us30 

 Vanaf 

29,00 

euro 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freichenbachshop.com%2Fshop%2Fv%2Fstagg-us30&data=05%7C01%7Cb.kerkhoven%40hsmarnix.nl%7Ce320c6a6c9e847c2ce0308da38b6aad1%7Cff56fa76957f46309137388f9de7f854%7C1%7C0%7C637884654451050703%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xYsiVWgDSHIZoF0BS7PfHvCjne4duuzfNYNEc1XqllM%3D&reserved=0


 

 

#   =  op dit artikel kan geen korting worden verleend. 

   

Titel  Boekenlijst 2022-2023 VT2 

Blad  4/5 
 

 

                Set: sopraan ukelele met hoes en stemapparaat. Deze raden we aan. 

2. https://reichenbachshop.com/shop/v/korala-sopraan-ukelele 

                Losse sopraan ukelele. Dit is de kleinste maat ukelele die er is. 

3. https://reichenbachshop.com/shop/v/korala---concert-standard 

                Losse concert ukelele. Een ukelele die een maat groter is dan de sopraan ukelele:  

                fijn voor studenten met grote handen. 

 

Facultatief: 

Capo: Stagg SCPUK AL ukelele capo mat chroom (bax-shop.nl) 

Reserve snarenset: Ibanez IUKS4 kopen? | Bax Music (bax-shop.nl) 

Vilten plectrum: Pickboy viltplectrum kopen? | Bax Music (bax-shop.nl) 

Standaard: Innox UGS13 kopen? | Bax Music (bax-shop.nl) 

 

 

Drama    

Onderstaand boek heb je in principe nog in je bezit. Nieuwe druk aanschaffen is niet nodig.  

Heijdanus, E., Nunen, A van ( red. ), Boekel, H. Carp, D., Veer, P. van der (2016) Spelend leren en ontdekken. 

Handboek drama voor het basisonderwijs.  Bussum: Coutinho. 

 

9789046905074 

 
35,95 

 

01.29.1 

Bewegingsonderwijs    

Aanbevolen:  
Hazelenbach, C., e.a. (2012). Bewegingsonderwijs in het speellokaal (3e druk). Nijverdal: Publicatiefonds Het 
Web.  

 

9789073218000 

 

59,50 

 

02.08   

 

Beeldende vorming    

Onderstaand boek heb je ook nodig bij Leerkracht (zie het begin van de boekenlijst) 
Bode, J. de, /  Nijman, L. (2014). Hoe bedenk je het?! Creatief denken in het basisonderwijs. Bussum: 
Coutinho. 

9789046903773 

 

30,50 02.09 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freichenbachshop.com%2Fshop%2Fv%2Fkorala-sopraan-ukelele&data=05%7C01%7Cb.kerkhoven%40hsmarnix.nl%7Ce320c6a6c9e847c2ce0308da38b6aad1%7Cff56fa76957f46309137388f9de7f854%7C1%7C0%7C637884654451050703%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sAW9D1uk2B0JqqfohFPYwyZUQ4vuzS9WE3wQYYvLcVA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freichenbachshop.com%2Fshop%2Fv%2Fkorala---concert-standard&data=05%7C01%7Cb.kerkhoven%40hsmarnix.nl%7Ce320c6a6c9e847c2ce0308da38b6aad1%7Cff56fa76957f46309137388f9de7f854%7C1%7C0%7C637884654451050703%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MKLfSSC3vg03fXP6fq6qgA26Td4jtejXGfZ3l4z5qL8%3D&reserved=0
https://www.bax-shop.nl/capo/stagg-scpuk-al-ukelele-capo-mat-chroom
https://www.bax-shop.nl/ukelele-snaren/ibanez-iuks4-sopraan-concert-ukelele-snaren
https://www.bax-shop.nl/plectrums/pickboy-viltplectrum-wit
https://www.bax-shop.nl/overige-muziekinstrument-statief/innox-ugs13-ukelele-stand
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Aardrijkskunde    

Onderstaand boek heb je in principe nog in je bezit. Nieuwe aanschaf is niet nodig.  

Adang, A. /  Blankman, M. (2020) De wereld in met aardrijkskunde. Vakdidactiek. Bussum: Couthino.  

 

9789046907139 

 

24,95 

 

01.32.1 

 

Geschiedenis    

Bakker, L. de, Burlage, A., Hendriks, M., Herwaarden, F. van, Norden, S. van (2022). Praktische didactiek voor 

geïntegreerd zaakvakonderwijs. Bussum: Coutinho    

  

9789046908006  

  

39,50  02.10  

Onderstaand boek heb je in principe nog in je bezit. Nieuwe aanschaf is niet nodig.  

Bosua, M. /  Bruin, R. de (2021). Geschiedenis geven. Praktische vakdidactiek en vakinhoud voor het 

basisonderwijs (5e 

 druk). Assen: Koninklijke van Gorcum B.V. 

 

9789023257608 

 

 

45,00 

 

01.32 

Handschriftontwikkeling    

Onderstaande boeken en producten heb je in principe nog in je bezit. Nieuwe aanschaf is niet nodig 

Hamerling, B., /  Scholten, A. (2012) Schriftvaardig, oefenboek (3e druk). Leiden: Eduplaza. 

9789461071552 15,75 01.33 

Facultatief: Pennensetje (pilot gelwriter Maica ultrafijn 0.4 blauw en rood).  

Anders zelf zorgen voor dunschrijvend schrijfmateriaal. 

   8,50 01.34     

 

Leerroute bewegingsonderwijs (alleen als je deelneemt)    

Mooij, C. (2011). Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs (6e druk). Zeist: Jan Luiting 
Fonds/Nieuwegein: Arko Sports Media 

9789072335517 52,50 02.11 

 


