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Allerlei dieren worden per trein naar de dierentuin vervoerd. Klein hardkartonnen prentenboek met vrolijke gekleurde afbeeldingen
in collagetechniek om te leren tellen van 1 t/m 10. Vanaf ca. 2 jaar.
We weten allemaal dat het moeilijk is om te veranderen. Het kost veel tijd en vaak geven we op bij de eerste tegenslag. Maar
waarom zien we wel de beren op de weg en niet de bestemming? Deze vraag beantwoorden Chip en Dan Heath in dit
fascinerende boek. We hoeven slechts te begrijpen hoe onze hersenen werken om snelle veranderingen in ons gedrag te
realiseren. Op basis van wetenschappelijke studies en opmerkelijke casestudy’s laten ze zien dat ogenschijnlijk simpele
methodes leiden tot fantastische resultaten.
Percy Jackson staat op het punt om van school getrapt te worden. Alweer... Een dat is nog maar zijn kleinste zorg, want hij
ontdekt dat hij de nakomeling is van een Griekse god. Als de bliksemschicht van Zeus wordt gestolen hebben Percy en zijn
vrienden tien dagen de tijd om zijn onschuld te bewijzen, anders zal er een oorlog uitbreken op de Olympus.
Duif droomt ervan de bus te besturen. Als de chauffeur even weg is, denkt hij zijn kans te kunnen grijpen. Prentenboek met
krachtige, eenvoudige illustraties in krijt en pastelkleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
The notion of a flipped classroom draws on such concepts as active learning, student engagement, hybrid course design, and
course podcasting. The value of a flipped class is in the repurposing of class time into a workshop where students can inquire
about lecture content, test their skills in applying knowledge, and interact with one another in hands-on activities. The Handbook of
Research on Active Learning and the Flipped Classroom Model in the Digital Age highlights current research on the latest trends
in education with an emphasis on the technologies being used to meet learning objectives. Focusing on teaching strategies,
learner engagement, student interaction, and digital tools for learning, this handbook of research is an essential resource for
current and future educators, instructional designers, IT specialists, school administrators, and researchers in the field of
education.
The delivery of quality education to students relies heavily on the actions of an institution’s administrative staff. Effective
leadership strategies allow for the continued progress of modern educational initiatives. Educational Leadership and
Administration: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications provides comprehensive research perspectives on the multifaceted issues of leadership and administration considerations within the education sector. Emphasizing theoretical frameworks,
emerging strategic initiatives, and future outlooks, this publication is an ideal reference source for educators, professionals, school
administrators, researchers, and practitioners in the field of education.
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Een kameleon wil net als alle andere dieren een eigen kleur. Prentenboek met gekleurde illustraties in stempeltechniek. Vanaf ca. 3 jaar.
Op de avond dat Max voor straf zonder eten naar bed wordt gestuurd, beleeft hij op zijn eigen kamer de wildste avonturen. Prentenboek vol
griezels. Vanaf ca. 4 jaar.
Waarom zijn broodjeaapverhalen zo hardnekkig en vergeten we alledaagse waarheden zo gemakkelijk? Hoe maakt een krant een kop die
ervoor zorgt dat we door willen lezen? En waarom onthouden we complexe verhalen wel, maar complexe feiten niet? Waarom floreren
sommige ideeën van meet af aan, terwijl andere razendsnel ter ziele gaan? En hoe verbeter je de kansen van waardevolle ideeën? In De
plakfactor leggen Chip en Dan Heath uit hoe je de kleefkracht van ideeën kunt versterken. Deze onmisbare gids laat zien dat ‘sticky’ ideeën
hun kracht ontlenen aan zes belangrijke eigenschappen, die ook jij kunt leren beheersen. Dit boek gaat over een van de belangrijkste
aspecten van menselijk gedrag en zal de manier waarop je ideeën overbrengt ingrijpend veranderen. De plakfactor is provocerend,
onthullend en vaak verrassend grappig. Het onthult de cruciale principes van succesvolle ideeën en de strategieën om je eigen boodschap
meer kleefkracht te geven.
Een meisje gaat wandelen met haar vader en de hond. Ze luistert heel goed naar alle geluiden om haar heen. Prentenboek met grappige
tekeningen in frisse kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Make every student fluent in the language of learning. The Common Core and ELD standards provide pathways to academic success
through academic language. Using an integrated Curricular Framework, districts, schools and professional learning communities can: Design
and implement thematic units for learning Draw from content and language standards to set targets for all students Examine standardscentered materials for academic language Collaborate in planning instruction and assessment within and across lessons Consider linguistic
and cultural resources of the students Create differentiated content and language objectives Delve deeply into instructional strategies
involving academic language Reflect on teaching and learning
Een eenzaam vuurvliegje ondervindt veel vijandigheid op zijn zoektocht naar zijn soortgenootjes. Hardkartonnen prentenboek met grote
felgekleurde illustraties in collagetechniek. Vanaf ca. 3 jaar.
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