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The parents of second language children are often seen but not heard in schools. This
book is unique in addressing the many issues facing parents of children whose first
language is different from that of the school classroom. Drawing on teaching theory, the
book provides these parents with a wealth of practical information, guidelines and
checklists, enabling them to ask schools intelligent and challenging questions to test
whether their children’s linguistic diversity is really being properly catered for. The
theory review and best practice guidelines should be of value also to teacher trainers,
teachers, administrators and policy makers. They provide an accurate analysis of
important issues together with pragmatic pointers towards improving educational
practice so that all children growing up in a school’s multicultural society will be
guaranteed what they deserve: Equal Rights to the Curriculum.
Decolonizing Foreign Language Education interrogates current foreign language and
second language education approaches that prioritize white, western thought. Edited by
acclaimed critical theorist and linguist Donaldo Macedo, this volume includes cuttingedge work by a select group of critical language scholars working to rigorously
challenge the marginalization of foreign language education and the displacement of
indigenous and non-standard language varieties through the reification of colonial
languages. Each chapter confronts the hold of colonialism and imperialism that inform
and shape the relationship between foreign language education and literary studies by
asserting that a critical approach to applied linguistics is just as important a tool for
FL/ESL/EFL educators as literature or linguistic theory.
Offering a primary focus on North American cultural and ethnic diversity while
addressing global questions and issues, Counseling Across Cultures, Seventh Edition,
edited by Paul B. Pederson, Walter J. Lonner, Juris G. Draguns, Joseph E. Trimble,
and María R. Scharrón-del Río, draws on the expertise of 48 invited contributors to
examine the cultural context of accurate assessment and appropriate interventions in
counseling diverse clients. The book’s chapters highlight work with African Americans,
Asian Americans, Latinos/as, American Indians, refugees, individuals in marginalized
situations, international students, those with widely varying religious beliefs, and many
others. Edited by pioneers in multicultural counseling, this volume articulates the
positive contributions that can be achieved when multicultural awareness is
incorporated into the training of counselors.
Kritisch historisch onderzoek naar de gedwongen emigratie van de Arabische bevolking
tijdens en na de stichting van de staat Israël in 1948.
This is the most comprehensive, up-to-date volume on the state of bilingual education
in the United States and, in particular, on effective curriculum and instructional
approaches. Eugene García, renowned authority, depicts the vast scope and
complexity of the problem of educating English language learners. He sets forth a
conceptual framework to guide educational policy and practice that reflects democratic
ideals and values. This authoritative reference: provides a comprehensive review of
theory, research, practice, and policy that accurately characterizes the education of
bilingual students in U.S. schools; presents an analysis of teachers, classrooms,
schools, and communities that have successfully educated bilingual children by
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employing diverse instructional strategies; addresses language, social, and cognitive
issues as they intersect with various instructional practices; and identifies the
characteristics of effective bilingual education programs, presenting examples of school
programs that exemplify these characteristics.
The second edition of 19 Urban Questions: Teaching in the City adds new questions to
those in the original volume. Continuing the developing conversation in urban
education, the book is provocative in style and rich in detail. Emphasizing the
complexity of urban education, Shirley R. Steinberg and the authors ask direct
questions about what urban teachers need to know. Their answers are guaranteed to
generate both classroom discussion and discourse in the field for years to come. The
book not only addresses questions pertaining directly to today's urban schools, but
poses new ones for discussion, teacher education, and urban school research.
Steinberg has gathered an impressive cadre of teacher/scholars who are engaged in a
socially just urban pedagogy.
Duitsland, 1939. Liesel is pas negen jaar oud wanneer ze door haar moeder naar een
pleeggezin wordt gebracht. Een van haar geliefde bezittingen is een zwart boekje, dat
ze vond op het graf van haar broertje. In de jaren dat Liesel bij de Hubermanns woont,
wordt ze een gewiekste boekendief. Tijdens de verwoestende bombardementen klampt
ze zich in de schuilkelder vast aan haar schatten. Dit is een verhaal over moed,
vriendschap, liefde en overleven, dood en verdriet, verteld door de ogen van de Dood,
een toepasselijke verteller. Maar zal hij haar ook sparen? De boekendief is een
imponerende oorlogsroman en verdient een plaats naast Het dagboek van Anne Frank.
'Zó mooi geschreven. Hoe kan De boekendief géén succes worden?' De Volkskrant 'Dit
is het soort boek dat je leven kan veranderen.' The New York Times
‘Het verbijsterende boek over haar leven’ de Volkskrant Het levenslange gevecht van
een Rwandese oorlogsvluchtelinge Clemantine Wamariya was zes jaar oud toen haar
ouders niet langer hardop durfden te spreken, buren zomaar verdwenen en het luide,
weerzinwekkende lawaai begon. In 1994 ontvluchtte ze samen met haar zus Claire de
Rwandese genocide. De daaropvolgende zes jaar zwierf ze door zeven Afrikaanse
landen op zoek naar veiligheid. Geteisterd door honger, gevangenschap en
mishandeling overleefde ze de vluchtelingenkampen. Ze vond zowel goedheid als
onmenselijke wreedheid op haar pad. En al die tijd wist ze niet of haar ouders nog in
leven waren. Toen Clemantine twaalf jaar oud was, verleende de VS haar en haar zus
asiel. Ze kwam aan het begin te staan van een nieuwe uitdaging – breken met haar
verleden en, na jarenlang als grof vuil behandeld te zijn, haar eigen identiteit claimen.
Het meisje dat kralen kon lachen toont de hartverscheurende realiteit van oorlog. Een
verhaal over de vernietiging, de broosheid van herinneringen, het beklemmende gevoel
wanneer anderen zien dat je gebroken bent, en de voortdurende zoektocht naar
redding. Maar Wamariya’s reis is bovenal een verhaal over het leven dat we voor
onszelf creëren, over de persoonlijke, pijnlijke en beeldschone ervaringen die ons
maken tot wie we zijn.
There is much variability with regard to the type, depth and effectiveness of training
teachers receive in understanding and meeting the needs of English language learners
(ELLs) in public schools across the country, yet the rise in the number of learners has
been substantial. Although it is important that teachers have knowledge and skills
related to instructional methods and approaches for teaching ESL, they may also be
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confronted with policies that disadvantage ELLs, such as compulsory standardized
testing, and unrealistic curriculum demands. They may also lack appropriate resources,
and be faced with learners who have learning disabilities and behavioral issues
associated with culture shock. The book is designed to present classroom-oriented
topics that are fundamental to the professional development of pre-service, novice, and
veteran teachers working with ELLs. Such topics include issues surrounding initial
orientation and student placement; the acculturation process for ELLs and particular
concerns of refugee students; challenges involved in making accommodations and
curricular modifications as well as determining if ELLs have special needs; social and
emotional difficulties affecting ELL performance and communicating with parents; and
bullying behaviors, learner advocacy and transitioning. The book may be used as a
supplement to a course textbook on second language acquisition and teaching, or as
the main focus of a course, to which other material is added. The short case studies
provide an opportunity for teachers to engage in dialogue and wrestle with issues and
dilemmas that pertain to ELLs in reallife school settings. They provide a stimulus that
help teachers explore their underlying assumptions about the languages, cultures, and
experiences that their ELLs bring to the school community. Acknowledging learners’
strengths and aspirations prepares all students for success in our global society.
Op eenvoudige vragen over wereldwijde trends geven we systematisch de verkeerde
antwoorden. In Feitenkennis legt hoogleraar Internationale Gezondheid en Hans
Rosling uit waarom dit gebeurt. 'Een van de belangrijkste boeken die ik ooit heb
gelezen .' Bill Gates 'Iedereen zou dit boek moeten lezen.' de Volkskrant Op
eenvoudige vragen over wereldwijde trends geven we systematisch de verkeerde
antwoorden. In Feitenkennis legt hoogleraar Internationale Gezondheid en
wereldfenomeen Hans Rosling uit waarom dit gebeurt. Hij presenteert daarbij tien
redenen en komt zo met een radicaal nieuwe verklaring. Ons probleem is dat we niet
weten wat we niet weten, en dat zelfs onze gissingen gebaseerd zijn op vooroordelen.
Het blijkt dat onze wereld in een veel betere staat verkeert dan we denken.
Feitenkennis zit boordevol anekdotes, aangrijpende verhalen en Roslings kenmerkende
grafieken. Het is een inspirerend, onthullend en essentieel boek dat de manier waarop
je de wereld ziet compleet zal veranderen. 'Feitenkennis zorgt ervoor dat je zowel meer
realistisch als meer hoopvol naar de wereld kijkt. Een geweldig en belangrijk boek.'
Ionica Smeets 'Zijn laatste boek over denkfouten zou iedereen moeten lezen.' Martijn
van Calmthout
In 1943, na de tweedeling van Italië, met de koning en de geallieerden in het zuiden en
Mussolini in het noorden, trok Primo Levi als verzetsstrijder de bergen in, maar werd al
na enkele maanden opgepakt. Als jood werd hij naar Auschwitz gedeporteerd, vanwaar
hij als een van de weinigen terugkeerde. Onmiddellijk na de bevrijding schreef hij,
aanvankelijk uit een chaotische, blinde drang Is dit een mens, dat wordt beschouwd als
een van de klassieke getuigenissen over de jodenvervolging.
Non-native language teachers have often been viewed as an unavoidable fate of the
profession, rather than an asset worth exploring and investigating. Now that nonnatives are increasingly found teaching languages, and particularly English, both in ESL
and EFL contexts, the identification of their specific contributions and their main
strengths has become more relevant than ever. As a result, there has recently been a
surge of interest in the role of non-native teachers but little empirical research has been
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published so far. This volume is particularly rich in providing different approaches to the
study of non-native teachers: NNS teachers as seen by students, teachers, graduate
supervisors, and by themselves. It also contributes little explored perspectives, like
classroom discourse analysis, or a social-psychological framework to discuss
conceptions of NNS teachers.
Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog een tamelijk onbekommerd
bestaan in een uithoek van het Afrikaanse continent en deelde hij de planeet met ten minste
vijf andere menssoorten. Maar op een zeker moment onderging het brein van deze mens een
ingrijpende verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras elders wel eens groener
zou kunnen zijn, en dus maakte hij zich op om de wereld te veroveren. In Sapiens neemt Yuval
Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van de mensheid. Wie
zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn we zo geworden als we nu zijn? In zijn
aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met het meest dominante wezen op aarde:
de mens.
Hyeonseo Lee is een naïef vijftienjarig meisje dat gelooft dat Noord-Korea de beste plek ter
wereld is en Kim Il-Sung haar redder. Als ze illegaal haar geboorteland verlaat om op bezoek
te gaan bij familie in China, weet ze nog niet dat het jaren zal duren voor ze haar moeder weer
zal zien. Hyeonseo's afwezigheid wordt door de autoriteiten snel opgemerkt en uit angst voor
zware straf raadt haar moeder haar aan weg te blijven. Pas veertien jaar later keert Hyeonseo
terug naar de Noord-Koreaanse grens om haar moeder en broer naar Zuid-Korea te
smokkelen, een levensgevaarlijke missie. Ze riskeert gevangenisstraf, marteling en mogelijk
publieke executie.
De BoekendiefOveramstel Uitgevers
This volume is an up-to-date, concise introduction to bilingualism and multilingualism in
schools, in the workplace, and in international institutions in a globalized world. The authors
use a problem-solving approach and ask broad questions about bilingualism and
multilingualism in society, including the question of language acquisition versus maintenance
of bilingualism. Key features: provides a state-of-the-art description of different areas in the
context of multilingualism and multilingual communication presents a critical appraisal of the
relevance of the field, offers solutions of everyday language-related problems international
handbook with contributions from renown experts in the field
Dit is het boek dat Simon Schama altijd al heeft willen schrijven: Possibly the greatest story
ever told, een grootse geschiedenis van het Joodse volk in de geschiedenis van de wereld.
Van Mozes tot psycho analyse, van de Bijbel tot de Westelijke Jordaanoever, van de cultuur
tot en met de wetenschap: op al deze terreinen zijn Joden van een beslissende invloed
geweest op de ontwikkeling van de wereld. Zoals John Adams, de tweede president van de
Verenigde Staten ooit schreef: `De Joden hebben meer bijgedragen aan de bescha ving van
de mensheid dan willekeurig welk land. Schama vertelt dit verhaal met de weidse blik die hem
tot een van de beste historici van onze tijd maakt: een geschiedenis waarin schoonheid en
gruwelen een even grote rol spelen.
In this powerful, multidisciplinary book, Tove Skutnabb-Kangas shows how most indigenous
and minority education contributes to linguistic genocide according to United Nations
definitions. Theory is combined with a wealth of factual encyclopedic information and with
many examples and vignettes. The examples come from all parts of the world and try to avoid
Eurocentrism. Oriented toward theory and practice, facts and evaluations, and reflection and
action, the book prompts readers to find information about the world and their local contexts, to
reflect and to act. A Web site with additional resource materials to this book can be found at
http://www.ruc.dk/~tovesk/

Experimenteel psycholoog Steven Pinker verdedigt in zijn boek ‘Verlichting nu’ vurig
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de waarden van de Verlichting. Met behulp van de wetenschap en het humanisme
zullen we de problemen die we hebben als mensheid oplossen en verder gaan op het
pad van de vooruitgang. Wie de krant erop naslaat, is geneigd te denken dat de wereld
gedoemd is ten onder te gaan, of dat de periode van vooruitgang voorgoed voorbij is
Steven Pinker laat zich echter niet gek maken en kijkt naar de feiten. En die zijn
hoopvol. We worden gezonder, rijker, leven meer in vrede, en zijn zelfs steeds
gelukkiger. En dat is niet alleen zo in het rijke Westen, maar overal ter wereld. De
oorzaak? Het vertrouwen in wetenschap en redelijk denken dat sinds de Verlichting
steeds wijder is verspreid. Wat wel waar is: die Verlichting staat onder druk. Er is
scepsis tegen wetenschap, en demagogen proberen het vertrouwen in redelijk denken
te ondermijnen.
Using Virtual Reality in English Language Arts Education provides researched-based
teaching practices and strong theoretical support for teaching English Language Arts
with Virtual and Augmented Reality tools. It is perfect for teachers of any experience
level, with or without prior experience with VR/AR.
Wat gebeurt er als de presidentszoon valt voor de prins? Je leest het in 'Rood, wit en
koningsblauw' van Casey McQuiston. "Het is bijna onmogelijk om mee te maken hoe
Alex voor Henry valt zonder zelf verliefd op hem te worden – op hen allebei, én op dit
briljante, geweldige boek." Dat schreef de New York Times Book Review bij
verschijning van 'Rood, wit en koningsblauw' van Casey McQuiston. Deze heerlijke
romcom gaat over Alex, zoon van de Amerikaanse president, en Henry, Britse prins.
Meteen zodra zijn moeder wordt verkozen tot president, wordt Alex Claremont-Diaz
gebombardeerd tot Amerikaanse royalty: hij is knap, charismatisch en nog intelligent
ook. Het publiek vreet hem op. Eén probleempje: Alex ligt in de clinch met een échte
prins, Henry, aan de andere kant van de grote plas. En als de tabloids daar lucht van
krijgen, worden Alex en Henry gedwongen om te doen alsof ze het goed hebben
gemaakt. Maar wat begint als een nepvriendschap, groeit uit tot iets diepers en veel
gevaarlijkers. Kan liefde de wereld redden? Ook als die liefde er anders uitziet dan
verwacht? Casey McQuiston sleept je met 'Rood, wit en koningsblauw' mee in een
verhaal vol humor en liefde.
Backpacker brings the outdoors straight to the reader's doorstep, inspiring and enabling
them to go more places and enjoy nature more often. The authority on active
adventure, Backpacker is the world's first GPS-enabled magazine, and the only
magazine whose editors personally test the hiking trails, camping gear, and survival tips
they publish. Backpacker's Editors' Choice Awards, an industry honor recognizing
design, feature and product innovation, has become the gold standard against which all
other outdoor-industry awards are measured.
Het leven van de drie zusters Mirabal die zich verzetten tegen de dictatuur van
generaal Trujillo op de Dominicaanse Republiek en dit met de dood moeten bekopen.
The Handbook of Research on the Education of Young Children is the essential
reference on research on early childhood education throughout the world. This singular
resource provides a comprehensive overview of important contemporary issues as well
as the information necessary to make informed judgments about these issues. The field
has changed significantly since the publication of the second edition, and this third
edition of the handbook takes care to address the entirety of vital new developments. A
valuable tool for all those who work and study in the field of early childhood education,
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this volume addresses critical, cutting edge research on child development, curriculum,
policy, and research and evaluation strategies. With a multitude of new and updated
chapters, The Handbook of Research on the Education of Young Children, 3rd Edition
makes the expanding knowledge base related to early childhood education readily
available and accessible.
Vibe is the lifestyle guide to urban music and culture including celebrities, fashion, beauty,
consumer electronics, automotive, personal care/grooming, and, always, music. Edited for a
multicultural audience Vibe creates trends as much as records them.
The Giver is een van de klassiekers van de 20ste eeuw De maatschappij waarin Jonas
opgroeit, lijkt perfect. Er is geen oorlog of pijn. Iedereen krijgt een duidelijke taak en er hoeven
geen keuzes te worden gemaakt. Wanneer Jonas twaalf is, wordt hij uitverkoren. Jonas wordt
Bewaker van Herinneringen: hij ziet toe op het geheugen van de samenleving. Hij wordt door
de Gever ingewijd in de geheimen van anderen. Zo ontdekt hij stap voor stap de
verschrikkelijke waarheid over de maatschappij waarin hij leeft. En een weg terug is er niet.
The sociopolitical dimensions of English language teaching are central to the English language
professional. These dimensions include language policies, cultural expectations, and the
societal roles of languages. This book aims to present these issues to practicing and aspiring
teachers in order to raise awareness of the sociopolitical nature of English language teaching.
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