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Uitgeverij De Arend nodigt u van harte uit
voor de
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Het is een nieuwe uitgave voor kinderen van
8 t/m 12 jaar die de kinderen helpt bij het
schrijven van verhalen. Verder in de brief
leest u meer over deze unieke uitgave.

Uitgeverij De Arend

Bea Heres Diddens

De presentatie zal zijn op woensdag 24 maart 2010
14.00 uur tot 17.00 uur
Montessorischool Het Heem
Gerststraat 2, 7552 DV, Hengelo (ov)

Bea Heres Diddens (auteur) vertelt u over het materiaal.
Jos Werkhoven (uitgever) presenteert ‘Verhalen en KOO’.
Uitgeverij De Arend nodigt u en uw team van harte uit deze presentatie bij te wonen.
De verhalenwijzer staat natuurlijk in de schijnwerpers, maar het is ook een zeer goede
gelegenheid de overige materialen van Uitgeverij De Arend te bekijken. Verder in de brief leest
u daar meer over.
Als u komt, wilt u dit dan melden via 035 - 6564636 of Uitgeverij@DeArend.nl
U kunt dan ook zeggen met hoeveel personen u wenst te komen. Ook kunt u zich via de
website elektronisch inschrijven.
Een routebeschrijving vindt u achteraan deze brief.
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De Verhalenwijzer is ontwikkeld en samengesteld door
Bea Heres Diddens.
Bea is een montessorileraar
met een zeer ruime ervaring.
Zij werkt nu op Montessori
school ‘Het Heem’ die gastheer is voor de presentatie
van het materiaal.
Bea vertelt: “Toen ik in
Afrika woonde, ontdekte ik
één van de vele grote verschillen tussen onze westerse
samenleving en de meer traditionele daar. De mensen
daar hebben een vertelcultuur, overlevering geschiedt
grotendeels door het vertelUitgeverij De Arend
Bea Heres Diddens
len van ervaringen en wijsheden. Het viel mij op dat zij zeer boeiende vertellers zijn. Zij gebruiken bloemrijke taal en weten
met gebaren, extra geluiden en hun intonatie de spanning hoog op te voeren.”
En verder:
“Schrijven is een indirect contact tussen mensen die in tijd en ruimte van elkaar gescheiden zijn.
Om te communiceren met een ander op afstand moet je je goed kunnen inleven in de situatie
van de ander. Je moet je bewust zijn van de uitwerking die je op de lezer kunt hebben. In
tegenstelling met vertellen, kun je niet, naar aanleiding van direct waarneembare reacties, jezelf
tussentijds corrigeren of je verhaal een andere wending geven. Het voordeel is wel dat je de tijd
kunt nemen om goed na te denken over wat je wilt overbrengen, naar wie en hoe je dat het beste
kunt doen. Van belang is ook dat je verhaal er verzorgd uit ziet, zodat het voor de lezer
aantrekkelijk is om er aan te beginnen.
Als schrijver weet je dat je een ander iets nieuws kunt vertellen, hem van je mening kunt
overtuigen of hem een moment van spanning of ontspanning kunt bezorgen. Toch is schrijven
niet altijd in eerste instantie bedoeld voor een ander.
Al pennend kun je je gedachten, ideeën en gevoelens ordenen. Zoals je heel nauwkeurig moet
kijken hoe iets in elkaar zit voordat je het kan natekenen, zo moet je ook analyseren hoe situaties
op elkaar volgen voor je er over kunt schrijven.
Opschrijven kan ook heel bevrijdend werken. Je schrijft ervaringen van je af, je neemt afstand en
relativeert daarmee het gebeurde. Ogenschijnlijk kleine onbeduidende gebeurtenissen kunnen
in een bepaald verband gebracht juist heel groot en belangrijk gemaakt worden.
Belevenissen die je het liefst zou willen vasthouden, kunnen als ze op papier gezet zijn, later nog
eens nagelezen worden. Fantasieën kunnen op papier werkelijkheid worden.
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De Verhalenwijzer zal worden uitgevoerd in de vertrouwde ‘Leeskastkwaliteit’: zeer sterk
gelamineerd, full color, zoveel als mogelijk zelf corrigerend, goed gecodeerd aan de
achterzijde, opgeborgen in onbreekbaar plastic doosjes met etiketjes aan bovenzijde en
zijkant.
Het materiaal van De Verhalenwijzer bestaat uit:
1
Een stroomdiagram.
Een kaart met daarop genummerde vragen die met ja of nee beantwoord kunnen
worden. Al naar gelang het antwoord wordt het kind doorverwezen naar een ander
nummer.
Als het kind alle vragen met ja heeft kunnen beantwoorden, voldoet het verhaal aan
een flinke reeks criteria. We mogen dan een goed verhaal verwachten.
1
Een set grote en kleine gekleurde pijlen.
Bij iedere grote pijl horen één of meerdere kleine pijlen.
Het kind krijgt hiermee een instrument in handen waarmee het zelfstandig zijn
verhaal kritisch kan beschouwen.
1
Een checklist voor de spelling.
Benoemde spellingsproblemen en moeilijke/lastige woorden worden gecontroleerd
door het kind zelf, door een medeleerling en door de leraar.
1
Een serie minilesjes.
De minilesjes corresponderen met de gekleurde pijlen. Er zijn dus hoofdonderwerpen en subonderwerpen waarbij de criteria worden aangeboden en verwerkt.
Bij de minilesjes worden meegeleverde werkjes (in plastic doosjes) ingezet.
De hoofdonderwerpen zijn:
- Blijf je bij je onderwerp?
- Heb je een gevarieerd woordgebruik?
- Is je verhaal goed opgebouwd?
- Is je verhaal helder?
- Ziet je verhaal er verzorgd uit?
- Is je verhaal gericht op je publiek?
- Begint je verhaal met een pakkende beginzin?
De kracht van het materiaal zit mede in de structuur,
welke overeenkomt met de structuur van de taal
(zinsontleedmateriaal Maria Montessori).
De Dierenbak van Nico van Ewijk, Geschiedenis in
Perioden van J. Prins-Werker en A. Romijn-Verschoor
maken gebruik van dezelfde structuren.
Jos Werkhoven zal in zijn presentatie verdiepende
informatie hierover geven.
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Dagritmes voor het jonge kind
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Tenslotte kunt u tevens beschikken over de dag als
tijdlijn. Deze tijdlijn heeft eenzelfde vormgeving als
De lijnen van het leven.
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De lijn van de dag is er voor u en het jonge kind.
Samen met de kinderen ordent u de activiteiten van
de dag, het kind leert de ordening in de tijd.
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<e ‰pwn Ï$n <e :!g , een schitterend
geïllustreerd en degelijk uitgevoerd materiaal in de
traditie van De leeskast.

U kunt beschikken over illustratiekaarten in het door
u gewenste formaat (A4, A5 en leeswerkjes-formaat)
die de activiteiten en de weersituatie van de dag
voorstellen. Ook kunt u beschikken over grote
woordkaarten in de schrijfletter; zij geven de
woorden van de meest voorkomende tijdsbegrippen.
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Zaza Bronzwaer
Jos Werkhoven
Els Rijerse

<e ‰pwn Ï$n <e :!g

ÑK¼¸&¿¿qìg

™m::!g

illustraties
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De Arend

ISBN: 90-802860-5-2

samenstelling

De bijhorende illustratiekaartjes en woordjes zijn
ook bruikbaar als leeswerkje!
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Een mogelijk voorbeeld
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De lijnen van het leven; de meest innovatieve uitgave van Uitgeverij De Arend:
uniek in het onderwijs, uniek in de wereld!!!

Er was eens...............een verhaal te vertellen...........
tien keer miljard

De lijn van het alles.
De lijnen van het leven
Op zoek naar de grenzen
van de menselijke kennis

tien keer miljoen

Jos Werkhoven

De lijn van de mens.

tien keer duizend

De lijn van de cultuur.

tien keer één

De lijn van mijzelf.
De lijnen van het leven geven u en uw kind(eren) een
eenvoudig te begrijpen overzicht van de totale tijd èn
inzicht in de belangwekkendste ontwikkelingen welke
vanaf het begin van de tijd tot heden hebben plaatsgevonden.
Het is onmisbaar materiaal voor het kosmische
onderwijs en de kosmische opvoeding.
Het zijn vier gelamineerde tijdlijnen van 10 meter
lengte (verdeeld in stukken van 50 cm); elke lijn heeft
ongeveer 85 geïllustreerde kaartjes. Op de voorzijde
staat een afbeelding van een ontwikkeling, op de
achterzijde staat de tijdsaanduiding.
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Poezie voor iedereen is een onderwijsmodule voor het
montessori- en/of individuele basisonderwijs voor zowel onder-, midden- als bovenbouw (4
tot 12 jaar). Het materiaal is samengesteld door twee montessorileraren, te weten Evelien
de Graaf en Jorine Broos.
Het geheel vormt een ontwikkelingslijn van poëzie en taal voor 4 tot 12 jarigen.
Onderdelen van de module zijn:
1
Associëren met afbeeldingen, kettingassociaties, woordweb
1
Voorwerpen zoeken die rijmen
1
Afbeeldingen die rijmen bij elkaar zoeken
1
Domino- en kwartetspel met rijmwoorden
1
Voordragen versjes en gedichten; voordracht algemeen
1
Dichtvormen
1
Informatie- en opdrachtkaarten bij dichtvormen en poëzieauteurs
1
Handleiding
..

Poezie voor iedereen is in 2009 verschenen in de beproefde en
vertrouwde ‘Leeskastkwaliteit’: full color druk, zwaar gelamineerd, onbreekbare plastic
doosjes en een fraaie houten bak voor de grotere kaarten.
Het materiaal voor de onder- en middenbouw wordt gedrukt in de verbonden schrijfletter
t«ÀAðh ; het materiaal voor de bovenbouw wordt gedrukt in de blokletter.
r
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Poezie voor iedereen kunt u op 17 maart 2010 in zijn geheel
..

Poezie

voor
iedereen

bekijken.
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Ontwikkeld in de montessoripraktijk in de
tachtiger jaren van de vorige eeuw door een
grote groep enthousiaste montessorileraren
o.l.v. Nora Roozemond.
Sinds drie jaar verbeterd aangepast aan de
montessori-onderwijspraktijk.

Taal als middel
tot

Taal als middel tot communicatie en
expressie’; een zéér uitgebreid pakket voor
creatief taalonderwijs.
Het pakket bevat elf ‘modules’:

!

communicatie
en expressie

1
soorten vragen
1
doorvragen
1
volgorde van vragen
1
bedenken van vragen
1
suggestieve vragen
luistertocht
1

intonatie
1
kijken naar gevoelens
1
waarnemen van uitingen
1
telefoneren
1
reageren
1

Het pakket heeft tevens de vertrouwde Leeskastkwaliteit: full color druk, zeer sterk
gelamineerd, onbreekbaar plastic doosjes, houten bak voor de grotere kaarten, handleiding,
CD-roms met geluidsfragmenten èn af te drukken verbruiksmateriaal.

Taal

Dan bestudeert u de CD-roms van het
montessorimateriaal, ontwikkeld door de
Hogeschool van Amsterdam.
Alle materiaallesjes in geluidsfilm èn met
tekst.
Er zijn totaal acht CD-roms:
1
rekenen - 2 cd’s
1
tellen en getallen - 1 cd
1
taal - I cd
1
zintuiglijk materiaal - 4 cd’s
Op de website van De Arend
(www.DeArend.nl) vindt u de volledige
inhoud per cd.

Taalbeschouwing; taaldozen,taalsymbolen,ontleden
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De Leeskast, materiaal voor het aanvankelijk lees-,
schrijf- en taalonderwijs, heeft sinds 1997 zijn weg
gevonden naar ruim 60% van alle montessoribasisscholen. Men is unaniem zéér tevreden.

r

Materiaal voor individueel lees-, schrijf- en taalonderwijs

De Leeskast brengt weer muziek in het leren lezen.
r

Met <e ŠBE¿y&¿t wordt ook u:

Illustraties Els Rijerse
Samenstelling Jos Werkhoven

Sinds kort is De Leeskast uitgebreid met een unieke serie
prachtige boekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs.
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De serie ‘Zeg eens’ bestaat uit 19 boekjes en volgt de
klankzuivere woorden van plank 1.
De serie ‘Luister naar.....’ bestaat uit 17 boekjes en volgt
de niet klankzuivere woorden van plank 2.

Een unieke serie die in geen enkele klas en/of schoolbibliotheek mag ontbreken!!!
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Iedereen heeft recht op passend onderwijs, ongeacht de
verstandelijke mogelijkheden. Voor die kinderen (en
De
volwassenen) zijn de Hoogvliegers ontwikkeld:
cognitieve stimulering voor (zeer) moeilijk lerenden en
voor iedereen die door welke oorzaak dan ook niet (genoeg) van
onderwijs heeft kunnen profiteren.
De Hoogvliegersfamilie bestaat uit:
1
schrijfboek 1, 1-klank
ikboek
1
1
schrijfboek 2, 2-3-4 klanken
agenda
1
1
leesboek
toetsenbordletters
1
1
zinnenboek 1 en 2
spiekposters
1
1
telboek

hoogvliegers

Voor De Hoogvliegers is een speciale letter ontwikkeld: de Felix.
Een heldere, duidelijke letter met verlengde stokken en lussen.
Voor het toetsenbord van de computer is er een vel stickers gemaakt met de letter Felix.
Iedere kleur is mogelijk, zo ook een kleurverdeling voor de linker en rechterhand.
~
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Samen met Anne-Marie Poorthuis van Netwerkimpuls schrijft Jos Werkhoven een
praktisch-visionair boek met als titel ‘School maken met Maria Montessori’.
Bezinning op de uitgangspunten van Maria Montessori en de toekomst; toegankelijk
gemaakt met eenvoudige, direct in de praktijk toepasbare instrumenten.
1
Jos Werkhoven heeft op basis van het materiaal voor
de zinsontleding een applicatie gemaakt die het kind
èn de leraar helpen bij het ‘leren leren’. Altijd inzetbaar, maar vooral bij het zelfstandig bestuderen van
elk willekeurig onderwerp.
Montessorileraar Bea Heres Diddens heeft op
1
dezelfde basis materiaal ontwikkeld dat kinderen
helpt bij het schrijven van een verhaal, het materiaal
waarvoor u nu naar Hengelo komt:
De Verhalenwijzer
9

ÅC¥¿ˆ¦ÄÅe ˜©¡ÅEÁ¾ª¹i ºA{Cn- Øs¿zÌì<@©ì<D»Øpxs
Het project ‘Wiskunde Montessori Basisonderwijs' heeft
het eerste deel ‘vermenigvuldigen’ afgerond.
Het pakket ‘vermenigvuldigen’ bestaat uit:
1
Een map met vier katernen: visie, didactiek,
methodiek en vermenigvuldigen
1
Houten bak met 50 werkkaarten voor de kinderen
1
Een map met per werkkaart een ‘didactische
bijsluiter’: didactische achtergrondinformatie bij de
te ontdekken/aan te bieden wiskundige essentie
plus een beschrijving van het complete traject
vermenigvuldigen.
N.B.: het pakket kan alleen worden aangeschaft i.c.m. een
begeleidingstraject.

WISKUNDE
MONTESSORI
BAISONDERWIJS

rekenen - algebra - geometrie
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De locatie van de presentatie (op de kaartjes bij A), is zowel met openbaar vervoer (loopafstand station Hengelo) als met de auto (A1 of A35) goed te bereiken.

Openbaar vervoer: NS station
Hengelo, minder dan 1 km lopen.

Gegevens: woensdag 24 maart 2010
14.00 uur tot 17.00 uur
Montessorischool Het Heem
Gerststraat 2
7552 DV Hengelo (ov)
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