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De belevenissen van twee Londense kinderen van tien en elf jaar, die in de
Tweede Wereldoorlog geëvacueerd worden naar het platteland van Wales.
Een seksschandaal maakt een groep tienermeisjes op schokkende wijze bewust
van hun eigen ontluikende seksualiteit. Victoria, leerlinge op een meisjesschool,
heeft een affaire gehad met Mr. Saladin, een muziekleraar van in de dertig. Het
meisje wordt van school gestuurd en de schoolleiding verscherpt de regels.
Victoria groeit uit tot een ware heldin en is het gesprek van de dag. De
plotselinge en heftige publiciteitsgolf die op gang is gekomen neemt theatrale
vormen aan. Als studenten van de naburige toneelschool besluiten het
seksschandaal in hun eindejaarsvoorstelling te verwerken, komt het tot een
verontrustende confrontatie tussen werkelijkheid en fantasie. De studenten van
de toneelschool spelen hun rol op de planken met verve en de schoolmeisjes
proberen zo goed mogelijk hun rol tegenover de pers, hun ouders en elkaar te
spelen. Beide verhaallijnen worden bijzonder knap met elkaar verweven. Eleanor
Catton is zonder meer een van de grote nieuwe beloften binnen de Engelstalige
literatuur. '
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 vervolgd
zal worden, raken ze in allerlei hachelijke situaties verzeild.
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 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
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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.
Learning to Teach Using ICT in the Secondary School offers teachers of all
subjects a comprehensive, practical introduction to the extensive possibilities that
ICT offers pupils, teachers and schools. Under-pinned by the latest theory and
research, it provides practical advice and guidance, tried-and-tested examples,
and covers a range of issues and topics essential for teachers using ICT to
improve teaching and learning in their subject. The third edition has been fully
updated in light of rapid changes in the field of both ICT and education and
includes six brand new chapters. Key topics covered include: Theories of
learning and ICT Effective pedagogy for effective ICT Using the interactive
whiteboard to support whole class dialogue Special needs and e-inclusion
Literacy and new literaciesNEW Multi-play digital games and on-line virtual
worldsNEW Mobile learningNEW e-Safety Supporting international citizenship
through ICTNEW Linking home and school ICT tools for administration and
monitoring pupil progressNEW Tools for professional development. Including
case studies and tasks to support your own learning, as well as ideas and
activities to use with all your students, Learning to Teach Using ICT in the
Secondary School is a vital source of support and inspiration for all training
teachers as well those looking to improve their knowledge. If you need a guide to
using ICT in the classroom or for professional support, start with this book.
The field of multilingual testing and assessment has grown rapidly in recent years
due to the widespread need to integrate immigrant populations into mainstream
education and to provide fair and equitable forms of assessment for all students.
However, a continuing emphasis on bilingual students has created a significant
gap in testing and assessment research. This book addresses the need for
research and guidance on testing multilingual students: at its heart is the
difference between designing multilingual tests and testing multilingual
individuals. The author introduces an integrated approach to testing and
assessment, a flexible approach that combines information about multilingual
learners' knowledge, skills and abilities with information about their language
background and living environment. The book provides an overview of existing
research conducted with multilingual populations; provides guidelines for testwriters, teachers and educators that outline the steps involved in the design,
administration, scoring and interpretation of tests for multiple language speakers;
and demonstrates how to use the integrated approach to testing and assessment
in a multilingual educational context.
Prentvertelling met een bewerking van het verhaal over vier kinderen die via de kleerkast in het
toverland Narnia komen. Vanaf ca. 10 jaar.
Complot tegen de president van Sam Bourne is een explosieve thriller over een moordcomplot
tegen de tirannieke nieuwe president. Voor liefhebbers van House of Cards en Dan Brown.
Complot tegen de president van Sam Bourne is een explosieve thriller over een moordcomplot
tegen de tirannieke nieuwe president. Voor liefhebbers van House of Cards en Dan Brown. De
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VS hebben een onstabiele demagoog tot president verkozen en als een woordenstrijd met het
Noord-Koreaanse regime uit de hand loopt, komt de president gevaarlijk dicht in de buurt van
het afvuren van een kernraket. Dan ontdekt een doorgewinterde Washington-insider een
complot om de president te vermoorden en wordt ze geconfronteerd met het ultieme morele
dilemma. Moet ze de president redden en de westerse wereld overlaten aan een in
toenemende mate grillige pseudo-tiran, of moet ze hoogverraad plegen aan haar
opperbevelhebber en het risico nemen het land in een burgeroorlog verzeild te laten raken?
‘Bourne bewijst dat hij zij aan zij staat met schrijvers als John le Carré en Robert Harris.’
Esquire ‘Een slimme, goed geschreven thriller die op briljante wijze de angsten van onze tijd
weergeeft.’ New York Times
In this special edited volume, the editors and invited English Medium Instruction (EMI)
researchers, from different parts of the world, outline the latest EMI research methods.
Providing academic instruction using English is rapidly spreading in many countries where
English is a second or foreign language, and there is a growing interest in researching the
effectiveness and effects of EMI across different educational levels. This volume includes
chapters on everything from research into classroom interaction to teachers’ and students’
perceptions and motivations to language challenges and strategies and the pedagogical
implications of translanguaging in EMI classrooms. These specific topics were chosen to
reflect different approaches to researching EMI. Each chapter focuses on a specific type of
research methodology. It begins with an overview of the literature of the topic under
discussion. Then an example study is provided to illustrate how this methodology can be used
to investigate EMI. Each chapter identifies the process that the EMI researcher used to
conduct their research and discusses key dilemmas they faced, focusing particularly on the
methodological issues they encountered. By exploring these issues, this volume hopes to
inform theory (or the lack thereof) underlying research into the phenomenon of EMI. This
volume is indispensable for EMI tutors, curriculum developers, policymakers, and teachers, as
well as students at both undergraduate and postgraduate levels. It is particularly valuable for
researchers from across the globe working in the fields of applied linguistics, language
education, English for Academic Purposes (EAP), English Language Teaching (ELT), and
Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL).
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?
Dagboek van een arme dertienjarige jongen in Napels in een volkse wereld vol engelen,
geesten en wonderen.
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.
An ideal reference guide to introducing the IB Diploma in your school.
Over the last forty years, the estimated number of international schools worldwide has
increased from fewer than 300 to 6400 in 2012. This explosion is a response to the needs of a
world in which borders are being traversed with ever greater ease and children increasingly
need to be prepared for the global opportunities that await them. In this book, international
school specialists reflect on where the movement has come from, how it stands and where
developments are heading, offering insightful observations on these unique institutions. This is
a comprehensive resource for students, researchers and professionals with an interest in the
future of education in a globalized world.
De dromerige Binyavanga Wainaina groeit op in de Keniaanse middenklasse, een chaos van
luide en kleurrijke geluiden: de föhns in zijn moeders schoonheidssalon, fietsbellen, monteurs
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in Nairobi, de muziek van Michael Jackson en op de achtergrond altijd het aanstekelijke gelach
van zijn broer en zus. Hij hoort erbij, maar zoekt naar zijn eigen identiteit. Boeken vormen zijn
toevluchtsoord. Terwijl Wainaina een intieme inkijk geeft in zijn leven en groeipijnen, verandert
de politieke situatie in zijn land drastisch en daarmee zijn kijk op alles wat hij tot dan toe
vanzelfsprekend vond. Wainaina’s blik is kritisch zonder ooit aan warmte en humor in te
boeten. ‘Van een onbekommerde virtuositeit.’ – New York Times Book Review
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen
van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen
van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de
wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.
Support understanding for the Cambridge IGCSE Biology syllabus (0610). The clear, concise
approach will support your EAL learners in understanding crucial scientific concepts. A step-bystep approach to the syllabus will help every learner reach their potential in science. it is written
by an examiner, to help you support assessment confidence.
Nog altijd even opwindend en tot nadenken stemmend als toen het in 1954 verscheen, schept
'Heer van de 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.

Misschien zijn de echt emotionele ervaringen, de blíjvende ervaringen die we nooit
meer vergeten, wel die uit de adolescentie: dat broze gebied waarin het volwassen
leven zich voor het eerst aan je openbaart zonder dat je er al helemaal klaar voor bent.
Tussenstations gaat over vijf adolescenten tussen de veertien en de achttien jaar, die
zich voor situaties geplaatst zien die hun pet te boven gaan, maar die hen wel tot
volwassenen smeden, ook al zijn ze zich daar op dat moment (nog) niet van bewust.
Verhalen over vastberadenheid en moed, over conflicten binnen het gezin, maar ook
over liefde, éducation sentimentale en de vorming van het geweten.
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...
This engaging course incorporates crucial challenge material right from the start,
enabling students to confidently leap into Cambridge IGCSE® Science study with a
solid foundation in Biology. It is the best preparation for our bestselling Complete
Science for Cambridge IGCSE course, facilitating seamless progression from
Cambridge Secondary 1 Stage 9 right into Complete Biology for Cambridge IGCSE.
Complete Biology for Cambridge Secondary 1 covers all three years of Cambridge
Secondary 1 Biology in the same book, flowing smoothly from one stage to the next.
Regular revision and extension exercises will help consolidate learning and then stretch
and challenge students to reach the next level. Plus, it's fully matched to the Cambridge
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syllabus, so you know it's comprehensive.
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.
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.
Essential Biology for Cambridge IGCSE®Oxford University Press - Children
A series of workbooks offering integrated content and language support for specific subjects.
Breakthrough to CLIL for Physics, Age 14+ helps ESL/EAL students get the most out of their
studies when learning subjects through the medium of English. The workbook contains
exercises set within the context of core topics to consolidate understanding, embedding
practice in aspects of language central to the subject in question. It is designed to support any
Physics curriculum for students aged 14-16, including UK GCSE, Cambridge IGCSE and IB
MYP. The book should be used alongside a core textbook as well as classroom instruction,
and may be used within the classroom or as a self-study or homework resource.
Joey (ik-figuur) is het paard van Albert. Hij wordt verkocht en raakt als soldatenpaard verzeild
in de Eerste Wereldoorlog.
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