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Welkom bij Practicum Educatief Media 

 
Beste leerkracht,  
 
Het kiezen van de passende lesmaterialen voor Engels en andere talen is vaak nog niet zo eenvoudig. U zult een 
volledig overzicht willen, met daarbij advies van een onafhankelijke en deskundige specialist die de materialen ook 
echt kent. Overleg met ons: wij zijn dé boekhandel die gespecialiseerd is in lesmaterialen voor de moderne  
vreemde talen.  
 
Naast methodes verkopen wij ook leuke leesseries, spellen, docentenmaterialen en bieden wij advies op maat voor 
scholen die net starten met een Engelse bibliotheek op school. In deze catalogus maakt u kennis met ons en ons 
aanbod! Naast Engels hebben wij in deze catalogus ook Nederlandse boeken die zeer geschikt zijn voor (o.a.) de 
Kinderboekenweek en titels voor NT2 opgenomen.  
 
We adviseren u graag 
Zoekt u een nieuwe methode, advies over leesseries en leesboeken, of is het aanbod op onze website te groot?  
Bel ons dan voor een gratis adviesgesprek of om een afspraak te maken voor een bezoek aan onze showroom in  
Waddinxveen. Natuurlijk kunt u ook altijd een e-mail sturen of ons een bericht sturen via Instagram of Facebook.  
 

Ook materialen beschikbaar voor moeizame lezers en leerlingen met dyslexie 

Lezen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ook voor leerlingen met leesuitdagingen hebben wij materialen  
beschikbaar. Zo hebben wij eenvoudige boeken met volwassen thema’s en boeken met audio beschikbaar. Ook 
kunnen wij u adviseren over IntoWords spraaksoftware voor leerlingen met dyslexie.  
 
Nieuwsbrief en sociale media 
Om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws, hebben wij een nieuwsbrief. Het inschrijven hierop is gratis 
en dan ontvangt u onze nieuwsbrief ongeveer 6 keer per jaar. Liever dagelijks op de hoogte blijven van de laatste 
materialen? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Naast deze sociale mediakanalen, hebben wij ook een blog 
beschikbaar met hierop gratis lesmateriaal, lesideeën en meer.  
 

Mochten er vragen zijn, laat het dan rustig weten! 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Dieuwke Mulder 
Directeur 
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Onze gegevens: 

Practicum Educatief Media 

Zuidkade 114a 

2741 JG Waddinxveen 

Telefoon: 0182-740200 

E-mail: info@practicum-educatief.nl 

www.practicum-educatief.nl  

https://www.facebook.com/practicumeducatief 

https://www.instagram.com/practicumeducatief/ 



Engels 
 

Voor Engels in het basisonderwijs hebben wij een unieke selectie aan materialen beschikbaar. Voor de onderbouw 
zijn dit bijvoorbeeld prentenboeken en themapakketten en voor de midden– en bovenbouw methodes en lees-
boeken op niveau. Ook hebben wij docentenmaterialen van vele Engelse uitgevers beschikbaar. Alle boeken zijn 
door ons beoordeeld op niveau en taalgebruik. Hieronder treft u een selectie uit ons aanbod aan: 

 
Prentenboeken 

Voor de onderbouw hebben wij een mooie, ruime selectie aan educatieve prentenboeken beschikbaar. Tips over 
hoe u prentenboeken kunt voorlezen in de les zijn beschikbaar op ons blog. Daarnaast hebben wij bij een aantal 
prentenboeken een lesplan beschikbaar. Zoekt u prentenboeken over een bepaald thema? Bel ons dan voor advies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boardboeken 

Naast prentenboeken hebben wij ook boardboeken beschikbaar in het Engels. Deze boeken zijn er-
voor bedoeld om leerlingen tijdens het werken in groepjes zelf met boekjes (in het Engels) te laten 
kennismaken. Vaak staat er op een pagina slechts een enkel woord. Wij hebben de boardboeken be-
schikbaar voor vele thema’s en onderwerpen.  

 

Flashcards, Rhymes and songs 

Wij hebben ook veel extra materiaal beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan flashcards waarmee 
leerlingen makkelijk en spelenderwijs enkele woorden krijgen aangeleerd. Met flashcards  
kunnen ook hele leuke spellen worden gespeeld!  

Ook hebben wij Rhymes and Songs boeken. Hierin staan bekende versjes en liedjes. De meeste 
Rhymes and Songs boeken worden geleverd met audio.  

 

Themapakketten 

Wij zijn op dit moment bezig met de ontwikkeling van themapakketten voor de onderbouw. In deze  
pakketten zitten voorleesboeken, attributen en lesplannen. Heeft u interesse in een themapakket over een onder-
werp, laat het ons dan weten! Volg ons ook via de sociale media voor het laatste aanbod! 
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Leesseries 

Voor de midden– en bovenbouw hebben wij veel leesboekjes beschikbaar. De leesboekjes zijn beschikbaar als  
graded readers of als onverkorte titels. Graded readers kunnen gemakkelijk worden ingezet bij scholen die vroeg 
vreemde talen onderwijs aanbieden en scholen die Engels aanbieden volgens het curriculum. Voor het tweetalig 
primair onderwijs en internationale scholen zijn de onverkorte titels zeer geschikt. Hieronder treft u een overzicht 
aan van de beschikbare leesseries. Benieuwd naar het niveau? Bel ons voor advies of vraag een zichtzending aan! 

 

Macmillan Children’s Readers (ERK absolute starter - A2)  
De Macmillan Children’s Readers zijn vaak opgedeeld in een deel non-fictie en een deel stripverhaal. 
Hierdoor spreken de boeken leerlingen zeer aan. Daarnaast zijn de boekjes zo opgebouwd dat ze naast 
elke methode gebruikt kunnen worden. Standaard bevatten de boekjes leesactiviteiten en een beeld-
woordenboek of woordenlijst.  

 

Macmillan English Explorers (ERK absolute starter - B1+) 
De Macmillan English Explorers zijn klassieke verhalen die in versimpeld Engels worden aangeboden. 
Deze klassiekers zijn zo herschreven dat deze goed kunnen worden aangeboden aan leerlingen die  
Engels als tweede taal krijgen aangeboden. De boeken zijn mooi geïllustreerd en beschikbaar op zes 
niveaus.  

 

Scholastic Popcorn Readers (ERK Pre-A1 - A2) 
Deze serie spreekt leerlingen vaak heel erg aan omdat de boeken zijn gebaseerd op films en TV series. De 
boekjes bevatten prachtige illustraties. Ook hebben de boeken leesopdrachten om het verhaal beter te 
begrijpen. Deze titels zijn beschikbaar met en zonder audio.   

 

Cambridge Reading Adventures - ERK Pre-A1 - A2 

De Cambridge Reading Adventures reeks is met 140 titels op 11 niveaus een zeer uitgebreide reeks. De 
boeken sluiten perfect aan bij de Cambridge Exams for Young Learners. Er zijn zowel non-fictie als fictie 
titels beschikbaar in deze reeks. Mooie doorlopende leeslijn.   
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Oxford Dolphin Readers - ERK Pre-A1 - A2 
Deze leesserie voor jonge kinderen is speciaal geschreven om leerlingen op een leuke manier kennis te 
laten maken met de Engelse taal. De boeken bevatten kleurrijke illustraties en geïntegreerde leesop-
drachten. Elk boek bevat ook een beeldwoordenboek. In deze serie zijn zowel fictie als non-fictie titels 
beschikbaar.  

 

Oxford Read and Discover en Oxford Read and Imagine - ERK A1-B1+ 
Dat deze twee series samen worden genoemd is geen toeval, ze sluiten namelijk naadloos op 
elkaar aan. De boeken uit de Oxford Read and Discover serie zijn non-fictie titels die rijk zijn in 
inhoud en mooi zijn geïllustreerd. De boeken staan vol met fascinerende feiten en nodigen uit 
om Engels vakoverstijgend te gebruiken. De Oxford Read and Imagine fictie verhalen gaan over 
robot Clunk die avonturen beleeft. Bij elke non-fictie titel hoort ook een fictie titel om het lezen 
te stimuleren.  

 

Read with Oxford  
De boeken in deze serie zijn geschreven voor leerlingen die Engels krijgen aangeboden als eerste 
taal. Heel erg geschikt dus voor internationale scholen en/of scholen die tweetalig primair onderwijs 
aanbieden. De boeken zijn kleurrijk geïllustreerd en bevatten opdrachten bij het lezen.  

 

Express Publising (Early) Primary Readers - ERK Pre-A1 
Deze serie readers is heel bijzonder… sommige boeken bevatten namelijk helemaal geen tekst! Deze  
bekende sprookjes zijn beschikbaar in twee uitvoeringen. Een versie zonder tekst zodat het verhaal  
verteld kan worden door de leerkracht, en een versie met de tekst die op rijm is gezet zodat leerlingen 
maximaal ondersteund worden bij het aanleren van een nieuwe taal.  

 

Express Explore Our World Primary CLIL Readers - ERK A1-B1 
Deze reeks met non-fictie readers is heel geschikt voor scholen die met behulp van CLIL Engels geven. Er 
zijn drie readers op elk niveau en de onderwerpen passen bij de vakgebieden Science en Arts. Deze  
boeken zijn prachtig geïllustreerd en bevatten een beeldwoordenboek of een moeilijke woordenlijst.  

 

Express Publising Showtime Readers - ERK A1 - B2 
De Showtime Readers zijn zeer geschikt om het zojuist gelezen, vaak klassieke, verhaal daarna uit te gaan 
beelden. Elke reader bevat een samenvatting van het verhaal, beschrijvingen van de hoofdpersonen en 
een beeldwoordenboek. Deze readers zijn heel erg leuk om te gebruiken tijdens een projectweek.  

 

National Geographic Kids Readers - ERK Pre-A1 - A2 
Deze prachtige non-fictie titels gaan over vele verschillende onderwerpen. De boeken bevatten de  
prachtige foto’s van National Geographic en geven gedetaileerde informatie over de onderwerpen. Er 
zijn boeken op vier niveaus beschikbaar. Deze serie is in het Amerikaans Engels.  

 
Ladybird BBC Earth Do You Know readers - ERK Pre-A1 - A2 

Prachtige nieuwe serie met non-fictie readers. Er zijn vier verschillende niveaus beschikbaar en de boek-
jes bevatten afbeeldingen van BBC Earth. De boekjes zijn voorzien van teaching resources en opdrachten. 
In elk boek zit een code voor het digitale boek. Leuk om te laten zien op het digibord. Elk boek bevat een 
beeldwoordenboek en verwerkingsopdrachten.  

 

Ladybird Read it Yourself - ERK Pre-A1 - A2/B1 

Leuke serie met kleine boekjes om leerlingen zelf te laten lezen. Opgedeeld in vier niveaus om maximaal 
aan te sluiten bij het niveau van de leerlingen en de Cambridge Exams for Young Learners. Beschikbaar 
als non-fictie, fictie en sprookjes.  
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Pearson English Kids Readers - ERK Pre-A1 - A2 
Deze mooie leesboekjes zijn speciaal bedoeld om Engels te leren. De tekst is vereenvoudigd. Hierdoor 
kunnen alle kinderen met verschillende niveaus Engels genieten van deze rijk geïllustreerde boekjes en 
Engels leren. Pearson heeft sprookjes, non-fictie CLIL Readers en fictie readers beschikbaar.  

 

Usborne Young Readers 
Deze hardcover boeken zijn uitermate geschikt voor VVTO en TPO. De boekjes worden ook in Engeland 
gebruikt en zijn beschikbaar als non-fictie en fictie titels. De boeken zijn prachtig geïllustreerd en  
bevatten extra leesondersteuning en/of leesopdrachten.  

 

MM Publishing Primary Readers - ERK Pre-A1 - A2 
Serie met mooie klassieke verhalen die opgedeeld zijn in stukken met tussendoor activiteiten. De boekjes 
zijn mooi geïllustreerd en de activiteiten zijn bedoeld voor een beter begrip van het verhaal. Beschikbaar 
op zes niveaus.  

 

Onverkorte Children’s literature 
Naast graded readers hebben wij ook een zeer ruime collectie aan children’s fiction beschikaar. Denk 
hierbij aan bekende titels als The Diary of a Wimpy Kid, the Treehouse series en Harry Potter. Ook  
hebben wij minder bekende werken en echte klassiekers in onze collectie. Bent u benieuwd of uw leer-
lingen een bepaalde titel al aankunnen? Of bent u op zoek naar boeken bij een bepaald thema? Overleg 
dan met ons. Wij adviseren graag! 

 

Methodes Engels 

Is uw school op zoek naar een nieuwe methode voor het vakgebied Engels en heeft u interesse in een volledig  
Engelstalige methode? Ons aanbod bestaat uit meer dan 25 methodes. Hieronder staan enkele methodes die wij 
kunnen leveren. Heeft u interesse in een methode? Vraag dan een zichtzending aan!  

 

Oxford Discover - ERK A1 - B2 
Oxford Discover is een zeer populaire methode in Nederland en is nu beschikbaar in de tweede editie. 
De methode is inzetbaar vanaf groep 4 en vormt een doorlopende leerlijn t/m groep 8. Binnen de 
methode wordt Engels aangeboden in combinatie met 21st century skills. De methode sluit goed aan 
bij de belevingswereld van de leerlingen. 

 

Kid’s box - ERK A1-A2 
Kid’s box is een zesdelige methode die flexibel kan worden ingezet vanaf groep 4. Het materiaal sluit 
perfect aan op de Cambridge Exams for Young Learners en alle vaardigheden komen hierin uitgebreid 
aan bod. Kid’s box herhaalt belangrijke vocabulaire zodat de leerling een optimale leerervaring heeft. 

 

Our World - ERK Pre-A1 - B1 
De methode Our World van National Geographic Learning ziet er niet alleen geweldig uit, de  
methode is ook goed opgebouwd. De methode bestaat uit 7 niveaus en biedt alle vaardigheden aan. 
Daarnaast geeft de methode ruimte voor extra cross-curriculum projecten. Our World is nu beschik-
baar in een nieuwe tweede editie. 

 

iWonder - ERK A1—A2 
De methode iWonder is de methode met de meeste digitale materialen. Deze methode bestaat uit 6 
delen en heeft bij ieder boek een app waarin de hoofdfiguur Rolo extra uitleg over het materiaal 
geeft. In deze methode komen alle vaardigheden aan bod en is er extra aandacht voor 21st century 
skills.  
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www.cambridge.org/elt/primary 

https://www.cambridge.org/nl/cambridgeenglish/catalog/primary
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Materialen voor Nederlands 
Bent u op zoek naar een boekenleverancier die nog echt advies kan geven over de titels die u wilt hebben en waar 
u alle talen op hetzelfde adres kan bestellen? Wij leveren niet alleen Engelse boeken, maar ook alle Nederlandse 
titels zijn bij ons verkrijgbaar. Zo hebben wij boeken die aansluiten bij de methode Kleuteruniversiteit, en ook de 
voorgestelde boeken voor de Kinderboekenweek. Speciaal voor de Kinderboekenweek hebben wij leuke combi-
pakketten beschikbaar met zowel Nederlandse als Engelse titels. Staat de Nederlandse titel nog niet in onze  
webshop? Bel ons dan voor prijs– en beschikbaarheidsinformatie.  
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Toch Nog Leren Lezen: dé oplossing voor leerlingen met (zeer) ernstige dyslexie    (advertorial) 
 

In Nederland kan tussen de tien en vijftien procent van de leerlingen aan het eind van groep 3 onvoldoende lezen. 

Voor die leerlingen is 'Toch Nog Leren Lezen' al tientallen jaren een effectieve en haalbare leesmethode gebleken. 

 

Gedachte achter TNL 

Bij TNL wordt de leerling geleerd voortaan niet meer te lezen aa-p, aap, maar aaaap. De klanken worden direct "aan 

elkaar geregen", dus niet meer vooraf gespeld. Door met woordjes te beginnen die uit twee klanken bestaan, kan 

het spellend lezen in de kiem worden gesmoord, ook bij leerlingen met de meest ernstige leesproblemen. Maar net 

zo belangrijk is het om radend lezen af te leren.  

 

Wanneer inzetten 

Voor de leerling blijkt het de beste aanpak om direct na een jaar groep 3 met de behandeling van de lees- en spel-

lingproblemen te beginnen. Dan is de kans op succes het grootst en die op emotionele problemen het kleinst. Let 

wel: TNL wordt voor die leerling dé leesmethode. De eerdere methode wordt volledig terzijde geschoven. TNL 

neemt het over. 

 

Variatie in materialen - digitale ondersteuning - ook op afstand 

Centraal in de methode staat een reeks van 14 leesdelen. Daaromheen is er een breed geheel aan extra materialen. 

Uiteraard zijn er de registratiecomponenten om de voortgang bij te houden, maar er zijn ook extra werkbladen. In 

de afgelopen jaren is er ook een volledig digitaal begeleidingspakket beschikbaar gekomen, zodat nu ook  

begeleiding op afstand goed mogelijk is. Binnen het digitale pakket zijn er daarnaast spelvormen en diverse extra 

materialen beschikbaar. Naast de leesdelen van TNL zijn er ook nog de "Dolle Drietjes". Het combineren van die 

twee reeksen levert drie verschillende leerwegen op. Zo kan optimaal worden aangesloten bij de mogelijkheden 

van de leerling. 

 

Zeer betaalbaar 

De methode TNL wordt door basisscholen vaak eenmalig en in enkelvoud aangeschaft. Ze wordt jaar op jaar steeds 

opnieuw gebruikt. De aanschaf hiervan is zeer betaalbaar, evenals die van het extra pakket "Dolle Drietjes". Voor 

een aanvullend laag bedrag is er dan als extra de jaarlijkse toegang tot het digitale materiaal. 

 

Kennismaken? 

Kijk op de website www.TNL.nl en www.TNLvoorJOU.nl. Bestel daarna een startpakket om verder kennis te maken. 

Meer weten? Stuur een bericht aan info@TNL.nl 

 

 

 



 

Leerlingen met dyslexie hebben zeer veel baat bij het gebruik van 
IntoWords. Het programma helpt niet alleen bij het (voor-)lezen, 
maar ook bij het schrijven van teksten. Bij het voorlezen kunt u 
denken aan teksten die op het Internet te vinden zijn, e-mail, pdf’s 
en Word- en Docs-documenten. Bij het schrijven helpt IntoWords 
bij het vinden van moeilijke woorden. En natuurlijk: de leerling 
HOORT ook meteen wat er net ingetypt is! 

Voor school en thuis 

IntoWords helpt iedereen. Op school en thuis. Alle teksten worden netjes voorgelezen en daarbij kan gekozen  
worden uit een reeks talen en stemmen. Bij IntoWords kan de leerling heel veel dingen zelf instellen. Zo kan  
IntoWords iedereen perfect van dienst zijn. 

Voor Windows, Chromebook, Mac, iPad en meer… 

IntoWords heeft versies voor heel veel soorten apparatuur. Alle versies van IntoWords werken intuïtief. De leerling 
is er binnen enkele minuten mee aan de slag. En bovendien: met één licentie kan afwisselend op alle verschillende 
soorten apparatuur gewerkt worden, steeds met een versie die optimale ondersteuning biedt! 




