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Prachtige hervertelling van klassieker door Imme Dros. Vanaf
10 jaar. Mary staarde naar het roestige ding in haar handen.
Een sleutel. ‘Misschien lag hij daar wel tien jaar begraven,’
fluisterde ze. ‘Misschien is hij wel van de tuin!’ Ze mocht
overal komen, hadden ze gezegd, alleen niet in die ene
kamer, en in die ene tuin. Maar Mary hoort geluiden, in de
verboden kamer. Inbeelding, zeggen ze. En: verboden! Over
de muur van de geheime tuin ziet Mary steeds dezelfde vogel
vliegen. Mary houdt niet van verboden en ook niet van
geheimen... Kan zij de geheimen ontrafelen? Tonke Dragt
over De geheime tuin: ‘Verrukkelijk boek – mijn
lievelingsboek. De geheime tuin heeft alles: het is
geheimzinnig, spannend en betoverend mooi! Een boek dat
ieder kind gelezen moet hebben.’ The Secret Gardenvan
Frances Hodgson Burnett verscheen voor het eerst in 1911.
Meer dan honderd jaar later is het verhaal over het stugge,
egoïstische weesmeisje Mary dat een verboden,
verwaarloosde tuin weer tot bloei weet te brengen – en
daarmee zichzelf – nog altijd betoverend voor jong en oud.
Prachtige vertelling waarin de parallellen tussen natuur,
vriendschap en verbeelding onopvallend lijken, maar magisch
zijn.
An expert dual approach - with David Rayner injecting his wellknown rigour and exact match to the Cambridge IGCSE®
(0607) specification, plus IB Maths specialist Jim Fensom
incorporating the enrichment and IB-focus needed for
success in future IB study. The resource is fully up-to-date
and matched to the latest Cambridge syllabus. It provides
thorough exam support, with a practice-based approach and
plenty of worked examples to reinforce understanding. it
includes free access to online resources focused on building
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assessment confidence, with revision help and a whole suite
of past exam papers. This resource offers just the right
amount of rigour for Cambridge IGCSE International
Mathematics and is specially tailored for IB preparation, with
integrated graphics calculator guidance providing invaluable
support. A solid foundation which will sufficiently challenge
students to hit the ground running in IB Maths.
Als Digory samen met zijn buurmeisje Polly per ongeluk op
de kamer van zijn oom Andrew komt, begint het grootste
avontuur van hun leven. Oom Andrew is een tovenaar en wil
zijn kunsten wel eens op Digory en Polly uitproberen. Ze
komen terecht in vreemde werelden en uiteindelijk ook in
Narnia. Ze maken mee hoe de eerste koning en koningin
gekroond worden en hoe de leeuw Aslan de dieren leert
praten. Maar ze hebben ook - tegen hun zin - de slechte
koningin Jadis naar Narnia meegenomen, een kwaad dat niet
zonder gevolgen zal blijven...

Van de winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur
Amerika, de tweede helft van de negentiende eeuw. De
gevluchte slavin Sethe vermoordt uit wanhoop haar
dochtertje Beminde om haar te behoeden voor de
slavernij. Maar Beminde keert terug als kwade geest en
terroriseert haar moeder. Het is uiteindelijk Denver, de
tweede dochter van Sethe, die het gezin van de
beklemmende vloek weet te verlossen. Beminde is een
schitterende en angstaanjagende roman over het
beladen verleden van de Verenigde Staten.
Prentvertelling met een bewerking van het verhaal over
vier kinderen die via de kleerkast in het toverland Narnia
komen. Vanaf ca. 10 jaar.
Nog altijd even opwindend en tot nadenken stemmend
als toen het in 1954 verscheen, schept 'Heer van de
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vliegen' een gewelddadig, treff end beeld van de
menselijke natuur, en wat er met deze gebeurt als de
beschaving ten onder gaat. Een groep schooljongens
stort neer op een onbewoond eiland. Zonder ouders of
ander volwassen toezicht moeten ze met elkaar
samenwerken om te overleven, waar ze jammerlijk in
falen. Hun strijd om het bestaan krijgt geleidelijk steeds
meer barbaarse trekken. Heer van de vliegen werd bij
verschijning met lof overladen, maar commercieel
succes bleef in eerste instantie uit. Geleidelijk aan werd
het echter een cult-favoriet onder studenten en critici, en
werd het vaak vergeleken met Salingers De vanger in
het graan wat betreft invloed op de moderne literatuur.

Joey (ik-figuur) is het paard van Albert. Hij wordt
verkocht en raakt als soldatenpaard verzeild in de
Eerste Wereldoorlog.
IJER Vol 25-N3Rowman & Littlefield
De klassieke schelmenroman ‘De avonturen van
Huckleberry Finn’ wordt gezien als het meesterwerk
van de Amerikaanse auteur Mark Twain
(pseudoniem van Samuel Langhorne Clemens,
1835-1910). Twain snijdt diepere thema’s als
slavernij, racisme en de voortdurende strijd tussen
maatschappelijke corruptie en intrinsieke goedheid
aan. De jonge Huckleberry ontvlucht zijn
gewelddadige vader en trekt op met de
voortvluchtige slaaf Jim, met wie hij een voor die tijd
onwaarschijnlijke, maar diepe vriendschap sluit.
Samen varen ze op een vlot de rivier de Mississippi
af. Onderweg naar de staat Kentucky, waar Jim niet
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vervolgd zal worden, raken ze in allerlei hachelijke
situaties verzeild.
Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar
de herkomst van succes. Vanuit het niets bestaat niet Wat is
er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een
vreemde vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm
Gladwell op zijn best. Uitblinkers is een stimulerende en
verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. En die
ligt niet, zoals meestal wordt gedacht, in een bijzonder brein
of een verbluffend talent. Uitblinkers hebben iets bijzonders,
maar dat zit hem vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun
cultuur, familie, en alle eigenaardigheden waarmee ze in
aanraking zijn geweest. De geheimen van de
softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale
wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In
Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige
mensen succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en
bruikbaarste boek: spannende wetenschap, zelfhulp en
amusement in één! entertainment weekly Malcolm Gladwell is
hij vaste medewerker bij The New Yorker. Daarvoor was hij
wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van Het
beslissende moment zijn wereldwijd meer dan twee miljoen
exemplaren verkocht en Intuïtie stond twee jaar onafgebroken
op de New York Times bestsellerlijst. Gladwell won de
National Magazine Award en was in 2005 volgens Time een
van de honderd invloedrijkste mensen.
The mission of the International Journal of Educational
Reform (IJER) is to keep readers up-to-date with worldwide
developments in education reform by providing scholarly
information and practical analysis from recognized
international authorities. As the only peer-reviewed scholarly
publication that combines authors’ voices without regard for
the political affiliations perspectives, or research
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methodologies, IJER provides readers with a balanced view
of all sides of the political and educational mainstream. To
this end, IJER includes, but is not limited to, inquiry based
and opinion pieces on developments in such areas as policy,
administration, curriculum, instruction, law, and research.
IJER should thus be of interest to professional educators with
decision-making roles and policymakers at all levels turn
since it provides a broad-based conversation between and
among policymakers, practitioners, and academicians about
reform goals, objectives, and methods for success throughout
the world. Readers can call on IJER to learn from an
international group of reform implementers by discovering
what they can do that has actually worked. IJER can also
help readers to understand the pitfalls of current reforms in
order to avoid making similar mistakes. Finally, it is the
mission of IJER to help readers to learn about key issues in
school reform from movers and shakers who help to study
and shape the power base directing educational reform in the
U.S. and the world.
Het is al een grote verrassing voor Shasta om te ontdekken
dat hij niet de zoon is van Arshiesh de visser. Dan ontmoet hij
Brie, het sprekende paard. Samen met Brie komt hij terecht in
de avonturen die hij zich zelfs in zijn wildste dromen niet had
kunnen indenken. Samen willen ze vluchten uit het slechte
land Calormen naar het veilige en gelukkige land Narnia,
waar Peter als Hoge Koning regeert. Ze vermommen zich en
gaan op weg. Het is een lange reis, eerst naar de hoofdstad
van Calormen, Tashbaan en daarna door de woestijn en over
de bergen. Hun achtervolgers zitten hen op de hielen en ze
worden bedreigd door wilde dieren. En kunnen ze het meisje
Aravis, dat met hen meereist, werkelijk vertrouwen? Als
Narnia eindelijk in zicht komt, weet Shasta dat hij zijn angst
moet overwinnen. Want ook Narnia is in groot gevaar.
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De spin Charlotte is voor het varkentje Wilbur niet alleen
een lieve vriendin - doordat ze zo knap, moedig en trouw
is, redt ze ook zijn leven.
De belevenissen van twee Londense kinderen van tien
en elf jaar, die in de Tweede Wereldoorlog geëvacueerd
worden naar het platteland van Wales.
Aan de oevers van de rivier de Mississippi zoeken Tom
Sawyer en zijn vrienden elke keer weer avontuur. Dan
een noodlottige nacht op het kerkhof waar ze getuige zijn
van een moord. De jongens leggen een bloedvloeiing af
om nooit het geheim te onthullen en ze vluchten weg om
piraten te zijn op zoek naar verborgen schatten. Maar
wanneer Tom vast komt te zitten in een grot, kan hij dan
ongedeerd ontsnappen?
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