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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
• De recente acties van islamitische terroristen 
doen bij menigeen de vraag rijzen of religie niet de 
oorzaak is van veel geweld in de wereld. De bekende  
Britse theologe en publiciste Karen Armstrong 
betoogt in In naam van God dat er niet per se een 
causaal verband hoeft te zijn tussen godsdienst en 
geweld, maar dat er veelal sociale, economische en 
politieke oorzaken zijn aan te wijzen. Religie wordt 
dan vaak gebruikt (en misbruikt) als legitimatie van 
en motivatie in de strijd. In een breed historisch 
overzicht toont ze dat aan, met voorbeelden uit de 
prehistorie tot aan de huidige tijd. Tegelijk verschijnt 
een herdruk van een van haar eerdere boeken, De 
kwestie God, een analyse van de zin en betekenis 
van religie en het geloof in God. 
• The book of life is een animatiefilm van de 
Mexicaanse animator en regisseur Jorge Gutierrez. 
Door een weddenschap van de geesten La Muerte 
en Xibalba komt Manolo in de onderwereld terecht. 
Hij moet veel gevaren trotseren om zijn geliefde 
María terug te kunnen zien. De kleurrijke en muzikale 
film bevat veel elementen van de Mexicaanse feest- 
en herdenkingsdag 'Día de muertos' (1 en 2 
november), een pre-Spaanse traditie.  
Zie de rubrieken Dvd en Blu-ray. 
• De tragikomedie Aanmodderfakker van Michiel 
ten Horn won drie Gouden Kalveren: beste film, 
beste scenario (Anne Barnhoorn) en beste manne-
lijke hoofdrolspeler (Gijs Naber). Thijs is een dertiger 
die wacht tot het leven echt gaat beginnen en een 
onbeduidend baantje heeft in een filiaal van een 
bekende consumentenelektronicaketen. Dan wordt 
hij verliefd op de zestienjarige oppas van zijn zus die 
wel heel duidelijk weet wat ze wil. De jury schrijft: 
‘Wat een heerlijk gevoel hadden we als jury toen de 
eindtitels liepen; een gevoel van fris, anders en pittig. 
Bij deze film zijn er op alle niveaus de beste keuzes 
gemaakt door het gehele team. En het kan bijna niet 
anders dan dat zij met het maken net zo’n plezier 
hebben gehad als de jury tijdens het kijken.’ 
 

 
Vervolg Veilig leren lezen vernieuwd  
 
Uitgeverij Zwijsen heeft naar aanleiding van recente 
wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen 
een nieuwe versie van de leesmethode Veilig leren 
lezen voor groep 3 ontwikkeld, de kim-versie. Hierin 
zijn de leerlijnen technisch lezen, spelling, begrijpend 
lezen, woordenschat, spreken en luisteren en lees-
bevordering opgenomen. De methode is opgesplitst 
in kernen. Elke kern bevat Maantjes, Zonnetjes (voor 
kinderen die sneller gaan) en Sterretjes (voor kin-
deren die wat meer tijd nodig hebben). Er is veel 
variatie in het nieuwe boekenaanbod: verhalen, 
versjes, informatieve boeken, samenleesboeken, 
strips, letterboeken, toneellezen, zoekboeken en bij 
elke kern een voorleesboek voor de leerkracht. Niet 
elke kern bevat alle varianten. 
De kernen start en 1 t/m 6 zijn aangeboden in 
aanschafinformatieweken 40 t/m 46 van 2014. 
Inmiddels zijn de boekjes van de kernen 7 t/m 12 
verschenen. In aanschafinformatieweek 6, 2015 zijn 
de boekjes van kern 7 aangeboden. In deze en de 
volgende weken wordt telkens een kern aangeboden 
van de kernen 8 t/m 11 en de kern Afsluiting. 
 
 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2014-46-1638,  Revolution. Seizoen 1 (DVD). 
jrg. 2015, afl. 02,  De aanbieding komt te  
volgnr. 0281 vervallen i.v.m. een verkeer- 
ppn 383851513 de prijs. De titel wordt in 

deze week opnieuw aan-
geboden.  

2014-46-1639,  Revolution. Seizoen 1 (Blu- 
jrg. 2015, afl. 02,  ray). De aanbieding komt te  
volgnr. 0296 vervallen i.v.m. een ver- 
ppn 383851777 keerde prijs. De titel wordt in 

deze week opnieuw aan-
geboden.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 

Bibliografische berichten 
 
Onderstaande titelbeschrijvingen komen opnieuw in 
de elektronische bestanden. Wijzigingen hebben 
betrekking op de laatste tien jaar voor wat betreft 
boeken en de laatste vijf jaar voor wat betreft  
audiovisuele en interactieve media. Betreft een 
wijziging in PIM-categorie, -trefwoord, SISO-nummer 
of trefwoord meer dan tien titels, dan wordt deze 
alleen opgenomen in het abonnement Catalogus-
onderhoud. 
 
 
Boeken 
 
Trefwoorden 
 
2010-26-1545  Pluijm, René. Pluijm op pad,  
ppn 327946482 met het tefwoord: Interna-

tionale recepten. Het tref-
woord wordt: Europese 
keuken.  

2008-06-0-209  Moor, Janny de. Aan tafel!,  
ppn 305736647 met het trefwoord: Inter-

nationale recepten. Het 
trefwoord wordt: Europese 
keuken.  

2006-28-0-223  Kleyn, Onno. Culinaire  
ppn 296002984 vluggertjes, met het 

trefwoord: Internationale 
recepten. Het trefwoord 
wordt: Europese keuken.  

2012-48-3436  Young, Ellie L. Positive  
ppn 353053422 behavior support in het 

voortgezet onderwijs, met het 
trefwoord: Sociale vaardig-
heden; voortgezet onderwijs; 
didactiek. Het trefwoord 
wordt: Probleemgedrag; 
voortgezet onderwijs; 
methodiek.  

2010-50-3827  Crone, Deanne A.  
ppn 33099316X Ontwikkeling en implement-

tatie van Positive behavior 
support in de school, met de 
trefwoorden: Sociale vaar-
digheden; basisonderwijs; 
methodiek en Sociale 
vaardigheden; voortgezet 
onderwijs; didactiek. Het 
trefwoord wordt: Probleem-
gedrag; onderwijs; metho-
diek.  

2013-07-3997  Golly, Annemieke. Positive  
ppn 355035502 behavior support, met de 

trefwoorden: Sociale 
vaardigheden; basis-
onderwijs; methodiek en 
Sociale vaardigheden; 
voortgezet onderwijs; 
didactiek. Het trefwoord 
wordt: Probleemgedrag; 
onderwijs; methodiek.  

2008-99-0573  Golly, Annemieke. Positive  
ppn 316070335 behavior support, met de 

trefwoorden: Sociale 
vaardigheden; basis-
onderwijs; methodiek en 
Sociale vaardigheden; 
voortgezet onderwijs; 
didactiek. Het trefwoord 
wordt: Probleemgedrag; 
onderwijs; methodiek.  

 
SISO 
 
2012-48-3436  Young, Ellie L. Positive  
ppn 353053422 behavior support in het 

voortgezet onderwijs, met 
het SISO-nummer: 482.9. 
Het SISO-nummer wordt: 
467.  

2010-50-3827  Crone, Deanne A.  
ppn 33099316X Ontwikkeling en implement-

tatie van Positive behavior 
support in de school, met het 
SISO-nummer: 478.2. 
Het SISO-nummer wordt: 
467.  

2013-07-3997  Golly, Annemieke. Positive  
ppn 355035502 behavior support, met het 

SISO-nummer: 478.2. 
Het SISO-nummer wordt: 
467.  

2008-99-0573  Golly, Annemieke. Positive  
ppn 316070335 behavior support, met het 

SISO-nummer: 478.2. Het 
SISO-nummer wordt: 467.  

2013-30-3501  Khanduri, Kamini. In the sky,  
ppn 363802924 met het SISO-nummer: 772. 

Het SISO-nummer wordt: 
552.  

 
PIM 
 
2010-26-1545  Pluijm, René. Pluijm op pad, 
ppn 327946482 met het PIM-trefwoord: 

Internationale recepten. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Europese keuken.  

2008-06-0-209  Moor, Janny de. Aan tafel!,  
ppn 305736647 met het PIM-trefwoord: 

Internationale recepten. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Europese keuken.  

2006-28-0-223  Kleyn, Onno. Culinaire  
ppn 296002984 vluggertjes, met het PIM-

trefwoord: Internationale 
recepten. Het PIM-trefwoord 
wordt: Europese keuken.  

2013-39-2148  Wolthuis, Bert. De  
ppn 363922431 standbeelden almanak van 

Nederland. Deel 1 De 
Nederlanders, met de PIM-
categorie: 19 Nederland. 
De PIM-categorie wordt: 21 
Beeldende kunst.  



 
2012-48-3436  Young, Ellie L. Positive  
ppn 353053422 behavior support in het 

voortgezet onderwijs, met het 
PIM-trefwoord: Sociale 
vaardigheden. Het PIM-
trefwoord wordt: Probleem-
gedrag.  

2010-50-3827  Crone, Deanne A.  
ppn 33099316X Ontwikkeling en implement-

tatie van Positive behavior 
support in de school, met het 
PIM-trefwoord: Sociale vaar-
digheden. Het PIM-trefwoord 
wordt: Probleemgedrag.  

2013-07-3997  Golly, Annemieke. Positive  
ppn 355035502 behavior support, met het 

PIM-trefwoord: Sociale 
vaardigheden. Het PIM-
trefwoord wordt: Probleem-
gedrag.  

2008-99-0573  Golly, Annemieke. Positive  
ppn 316070335 behavior support, met het 

PIM-trefwoord: Sociale 
vaardigheden. Het PIM-
trefwoord wordt: Probleem-
gedrag.  

2012-18-4833  Nieuwenhuis, Gerrit. De  
ppn 322972612 Betuweroute, met het PIM-

trefwoord: Betuwelijn. Het 
PIM-trefwoord wordt: Spoor-
wegen.  

2013-33-5073  Stross, Randall. The launch  
ppn 369387015 pad, met het PIM-trefwoord: 

Y Combinator. Het PIM-
trefwoord wordt: Financiële 
onderneningen.  

2008-31-0-211  Halbertsma, Tjalling. Yeti  
ppn 310582733 jagers, met het PIM-

trefwoord: Yeti. Het PIM-
trefwoord wordt: Fabeldieren.  

2009-26-1696  Een gouden greep, met de  
ppn 32032091X PIM-categorie: 21 Beeldende 

kunst. De PIM-categorie 
wordt: 08 Hobby’s.  

 
 


