
Zoek	  uit	  of	  er	  van	  de	  auteur(s)	  van	  je	  artikel	  andere	  werken	  aanwezig	  
zijn	  in	  minstens	  twee	  voor	  jou	  bereikbare	  bibliotheken.	  Noteer	  titels	  
verwant	  met	  het	  thema.	  

Jan Klaas Terpstra 

Docent	  van	  nu	  

Mentor	  van	  nu	  

 Er	  is	  geen	  van	  deze	  boeken	  te	  vinden	  in	  de	  bib	  van	  Waregem	  

	  

Herberd Prinsen 

Help!	  Mijn	  kind	  heeft	  faalangst	  

Mijn	  kind	  is	  een	  kanjer!	  

 Er	  is	  geen	  van	  deze	  boeken	  te	  vinden	  in	  de	  bib	  van	  waregem	  

Ga	  van	  de	  publicaties	  in	  de	  bronnenlijst	  van	  je	  basisartikel	  na	  of	  ze	  ter	  
beschikking	  zijn	  in	  je	  campusbibliotheek,	  andere	  bibliotheken	  binnen	  
Libis,	  de	  openbare	  bibliotheek	  in	  de	  buurt	  van	  de	  school	  of	  deze	  van	  je	  
gemeente.	  Als	  je	  een	  publicatie	  vindt	  in	  de	  campusbibliotheek,	  
herneem	  je	  de	  zoekactie	  niet	  in	  een	  andere	  bieb.	  Je	  eindigt	  met	  voor	  
elke	  bron	  een	  vindplaats	  overzichtelijk	  in	  een	  tabel	  weer	  te	  geven.	  

Ambagtsheer, M. (2006). Kanjers. Baarn: Tirion Uitgevers. 

Apacki, C. (1994). Energize! Amstelveen: Quest International. 

Baseler, M. (2005). Let's talk about love. Vianen: House of Books. 
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 Bib Waregem 
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Kies	  één	  van	  de	  publicaties	  uit	  je	  bronnenlijst	  die	  je	  fysiek	  binnen	  
handbereik	  hebt	  (dichtbije	  bieb).	  Ga	  deze	  effectief	  opzoeken,	  even	  
ontlenen	  is	  sterk	  aan	  te	  raden.	  Bestudeer	  het	  colofon	  en	  voor-	  en	  
achterflap	  van	  de	  publicatie.	  Neem	  hieruit	  enkele	  trefwoorden	  /	  
vaktermen	  en	  voeg	  ze	  toe	  aan	  je	  trefwoordenlijst.	  Rangschik	  die	  lijst	  
alfabetisch	  (kan	  eventueel	  in	  laatste	  Stap	  6	  gebeuren,	  bij	  de	  
afwerking).	  
	  

Boschma,	  J.	  &	  Groen,	  I.	  (2006).	  Generatie	  Einstein.	  Amsterdam:	  Pearson.	  

Trefwoorden: 

Multitasken	   Is	  het	  uitvoeren	  van	  meerdere	  handelingen	  of	  processen	  op	  hetzelfde	  
moment.	  De	  term	  is	  afkomstig	  van	  de	  computerwereld.	  

Social	  networking	   	   Relatienetwerken	  verbreden	  door	  andere	  contacten	  te	  leggen.	  

Twitter	   Is	  een	  internetdienst	  waarmee	  gebruikers	  korte	  berichtjes	  

publiceren.	  Het	  is	  een	  sociaalnetwerksite	  waarop	  men	  zichzelf,	  zoals	  
bij	  Facebook,	  een	  profiel	  en	  een	  avatar	  kan	  aanmeten.	  

Hyves	   Is	  een	  community	  website	  waarbij	  men	  contact	  kan	  houden	  met	  
vrienden.	  Dit	  kunnen	  sociale	  vrienden	  zijn	  of	  vrienden	  met	  een	  

commerciële	  achtergrond.	  

MSN	   De	  afkorting	  voor	  "Microsoft	  Network",	  een	  reeks	  internetdiensten	  
van	  Microsoft.	  Een	  programma	  waarbij	  gebruikers	  binnen	  een	  
scherm	  razendsnel	  berichten	  naar	  elkaar	  versturen,	  met	  elkaar	  

kunnen	  praten	  en	  elkaar	  kunnen	  zien.	  

Geactualiseerde	  editie	   	   Een	  editie	  die	  aan	  de	  eigen	  tijd	  is	  aangepast.	  

Sterauteurs	  
Baseler,	  M.	  (schrijft	  vooral	  literaire	  kinder	  boeken)	  

• Heen en weer 
• Over leven en dood  
• Ik + Jij = Wij 
• Eerst jij, dan ik!  
• Schrijf! 
• Lekker! Pannenkoeken  
• Kijk mij nou! 
• Tip! Nu  
• Let’s talk about love     vetgedrukte titels hebben te maken met het thema, 
• Let’s talk about boys and girls   maar worden al vermeld in de bronnenlijst van het boek 
• Let’s talk about happiness (staat niet vermeld in de bronnenlijst van het boek ‘Pubers van nu’) 



	  

Delfos,	  M.	  

• Ontwikkeling in Vogelvlucht. Ontwikkeling van kinderen en adolescenten. 
• Het maakbare kind 

 Het maakbare kind is niet te vinden in de bib van Waregem. Maar het boek, De ontwikkeling in 
vogelvlucht, wel. 

Prinsen,	  H.	  

 Over	  herberd	  Prinsen	  is	  er	  niets	  te	  vinden	  in	  de	  bib	  van	  Waregem.	  

Tielemans,	  E.	  

 De	  andere	  boeken	  van	  Erwin	  Tielemans,	  gaan	  enkel	  over	  peuters,	  kleuters	  en	  kinderen	  die	  
naar	  de	  lagere	  school	  gaan.	  
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