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Originally published in 1995, this volume brings together twenty classic contributions from the work of Desmond Nuttall as an educational
researcher, thinker and policy adviser. A full commentary by two of his former colleagues who knew him well accompanies the text. They
have set out to explain and explore the essence of his contribution to others. Much in the book is as relevant today as when the articles were
written; put together they form a formidable collection. The book was published in the year after Desmond’s death. It is hoped it will remain a
fitting tribute to him. It will remind his friends of his classic ideas and brings together in one volume contributions that students of education
may have missed.
There has been much debate on the purposes and methods of assessment over the last couple of years. This book gathers together the
latest thinking and looks at how assessment can be used to promote or inhibit learning. Unlike other books on the market, this one
summarizes theory and shows how it can be best put into practice, using as little jargon as possible. Some of the issues discussed in this text
include: * how assessment can erode self-esteem and motivation * how skills of reflection, self-evaluation and personal target setting can
impact on learning * how far learners of all ages understand what they are required to learn * how far students are able to evaluate their own
performance and what schools can do in the short, medium and long-term to promote more effective learning. Part of the What's In It For
Schools series, this book is ideal for teachers and other non-academics concerned with education who require a grounding in the issue to
help them in their daily work.
De vijftienjarige Nigeriaanse Kambili is de dochter van een rijke en fanatiek religieuze man die voor de buitenwereld de reputatie heeft van
een filantroop. Maar hij regeert zijn gezin met harde hand en het leven van Kambili wordt bepaald door zijn strenge regels. Tijdens een
logeerpartij bij een vrijgevochten tante ontdekken zij en haar broer dat het ook anders kan: overal staan boeken, heerlijke etensgeuren
overheersen en gelach weerklinkt door het huis. Als ze naar hun vader terugkeren, escaleert de situatie binnen het gezin en Kambili moet
alles op alles zetten om haar familie bijeen te houden.
A new series of bespoke, full-coverage resources developed for the 2015 GCSE English qualifications. Written for the AQA GCSE English
Literature specification for first teaching from 2015, this print Student Book provides in-depth coverage of the poetry and unseen poetry
aspects of the specification. With progress at its heart, students will build skills through a range of active learning approaches, including class,
group and individual activities, with an emphasis on exploring poems in depth and comparing poems. An enhanced digital version and free
Teacher's Resource are also available.
Focused on grade improvement, this Exam Success Guide brings much-needed clarity to exam preparation, equipping students to achieve
their best in their IGCSE assessments, and beyond. This guide allows students to recap and review key course content, apply their
knowledge, and hone exam techniques. It also includes examiner tips, 'Raise your grade' advice and exam-style practice to ensure your
students are exam-ready. Perfect for use alongside Oxford's Complete First Language English for Cambridge IGCSE or as a standalone
resource for independent revision.
Kind van sneeuw is prachtig van opzet en toon, betoverend van begin tot einde, een buitengewone prestatie. Alaska 1920. Mabel en Jack
hebben het zwaar. Jack gaat gebukt onder de enorme hoeveelheid werk op de boerderij en Mabel worstelt met de eenzaamheid en het
verdriet over het feit dat zij geen kinderen kunnen krijgen. Bij de eerste sneeuwval van het seizoen bouwt het echtpaar in een opwelling een
kleine sneeuwpop. De volgende morgen is het sneeuwkind verdwenen, maar plotseling vangen ze een glimp op van een blond meisje dat
door het bos rent. Het kleine meisje, dat zichzelf Faina noemt en zo uit een sprookje lijkt te zijn gewandeld, verovert al snel Jack en Mabel's
hart. Ze zien haar maar al te graag als hun dochter. Maar in Alaska zijn leven en dood onvermijdelijk met elkaar verbonden. Wat het echtpaar
van Faina leert verandert hun leven voor goed. Eowyn Ivey vond de inspiratie voor deze roman in een Russisch sprookje over een
sneeuwmeisje. Op de kinderafdeling van een bibliotheek vond zij het verhaal, met tekeningen van een illustratrice uit Alaska. Eowyn was
gegrepen door de leegte en eenzaamheid, maar ook de magie van het landschap dat zoveel gelijkenis vertoonde met dat uit haar jeugd. Zij
las het oorspronkelijke verhaal en baseerde daarop haar debuutroman.
This book supports students preparing for Cambridge International Examinations IGCSE English as a Second Language (0510 / 0511 /
0991). The full-colour exam preparation and practice book contains four guided practice tests, audio and video to build confidence ready for
the revised exam from 2019. It takes an active learning approach with a test-teach-test methodology. This encourages students to think about
how they are developing language skills, helping them progress. Full sample answers with examiner comments and grades are included to
help students understand what is required in the writing and speaking exams. This is part of the Cambridge IGCSE ESL toolbox of resources
- the widest choice of resources for this qualification.

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.
Het grote thema van Mitchell, wat we de wereld aandoen, wordt met de dag actueler Negen levens –verspreid over de hele wereld
– zijn op een mysterieuze manier met elkaar verbonden: een terrorist in Okinawa, een platenverkoper in Tokio, een corrupte
Engelse bankier in Hongkong, een oude boeddhistische theeverkoopster in China, een ‘non-corpum’ in Mongolië op zoek naar
een lichaam, een kunstdief in Sint-Petersburg, een drummer in Londen, een Ierse wetenschapster op de vlucht voor de CIA en
een radio-dj in Manhattan. In een boek waarin de hele wereld in sneltreinvaart voorbijkomt, vraagt de lezer zich continu af: wat is
die verwantschap? De pers over De geestverwantschap: ‘De geestverwantschap speelt zich af in verschillende werelddelen, via
personages die op een mysterieuze manier met elkaar verbonden zijn. Op het eerste gezicht lijkt het een al te complexe puzzel,
maar dankzij Mitchells schrijfkunst blijft het ambitieuze bolwerk overeind.’ De Standaard ‘De geestverwantschap verbeeldt de
literatuur van de eenentwintigste eeuw op een verpletterende manier.’ The Guardian ‘De geestverwantschap is een verbluffend
debuut.’ The Independent
The Cambridge Core IGCSE English as a Second Language series helps Core level students perform to the best of their ability.
British education is recognized worldwide for its excellent academic standards and tradition of welcoming overseas students. This
annual publication is the ideal reference for families relocating to the UK, or who would like their child to attend a boarding school
there. It provides the detailed information parents need to make a fully informed choice, including: * Extensive indices for over
2,000 schools, classified by county, religious * affiliation, sex, provision for dyslexia plus details of specialist schools; * School fee
planning, plus details of scholarships, bursaries and other awards; GCSEs, A Levels, Scottish examinations, GNVQs and the
International Baccalaureate Guidance. The guide also includes a parent's guide to the sixth form and beyond, including university
entry and careers, detailed profiles of over 200 schools and colleges and useful addresses and associations.
The world-wide growth in demand for Japanese throughout the world has led to rapid developments in Japanese language
teaching. This volume examines these developments and their implications for the future in a series of case studies.
A new series of bespoke, full-coverage resources developed for the 2015 GCSE English qualifications. Written for the AQA GCSE
English Literature specification for first teaching from 2015, this Student Book provides in-depth support for studying A Christmas
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Carol. Exploring Dickens's novel chapter-by-chapter and as a whole text, this resource builds students' skills and confidence in
understanding and writing about this 19th-century classic. An enhanced digital version and a free Teacher's Resource are also
available.
The Bloomsbury Handbook of Reading Perspectives and Practices focuses on the experiences of reading from a young age to
maturity and the different ways reading is encountered: in other words, the processes involved as well as the outcomes. The
international group of experts, within both teaching and academia, focuses on reading in school: how is it taught? What is taught?
How is it assessed? Controversial issues are explored: the acquisition of phonics; teaching the canon, including or ignoring digital
texts; the advent of standards-based tests. The contributions also consider people's biographies of reading, their memories of
reading in school and their current views on literature. Together, this well-edited volume provides a more complete view of reading
than is currently on offer, exploring all aspects of what it means to be literate and how we define being literate.
Een jong meisje komt na de dood van haar ouders rond 1850 terecht bij een tante die getrouwd is met de waard van een oude,
afgelegen herberg aan de kust van Cornwall.
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.
Twee tijden, twee vrouwen, één noodlot... Kunnen ze beschermen wat hun lief is? Juli 2005. Bij archeologische opgravingen aan
de voet van de Pyreneeën ontdekt Alice Tanner twee eeuwenoude skeletten. Het zijn niet alleen de oude botten die haar een
onprettig gevoel geven, de gehele tombe straalt een overweldigende, kwaadaardige sfeer uit. Als de politie zich met de vondst
gaat bemoeien, besluit Alice om op eigen houtje naspeuringen te doen en stuit ze op zeer merkwaardige zaken... Juli 1209. Aan
de vooravond van de kruistocht die de Languedoc uit elkaar zal rijten, krijgt de zestienjarige Alaïs een mysterieus boek van haar
vader. Hoewel Alaïs de vreemde woorden en symbolen niet begrijpt, beseft ze dat het haar lotsbestemming is om dit geheim tegen
elke prijs, hoe hoog ook, te beschermen..
Indexes the Times and its supplements.
Op het bureau van een uitgever in Edinburgh belandt een vreemd maar verlokkend manuscript: de memoires van een dominee
die al enige tijd vermist wordt. Het manuscript vertelt het verhaal van Gideon Mack, die tijdens een hardloopronde in het bos een
mysterieuze steen ontdekt. Na een val in een ravijn beweert hij te zijn gered door de duivel. In een onderaardse grot heeft hij vele
gesprekken met hem gevoerd. Nadat de kerkgemeenschap hem heeft verstoten wegens deze godslasterlijke praat, vertrekt Mack
zonder iemand in te lichten. Wat is waar, wat is verzonnen? Wat is goed en wat slecht? Wat geloof je en wat niet? Het testament
van Gideon Mack is een speelse, ambitieuze en betoverende roman, die geen antwoorden levert, maar je uitdaagt je eigen
conclusies te formuleren.
A reference book aimed at learning support co-ordinators, specialist and non-specialist teachers, and all others involved in helping
students with dyslexia. The book includes: step-by-step explanation of the Special Needs Code of Practice legislation; help with
teaching spelling and writing to dyslexic students; advice on study skills and preparation for GCSE examinations; information on
the provision made by examination boards for dyslexic students; guidance on how technology can help the dyslexic learner; and
help with identifying the early warning signs of dyslexia.
Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master the modern world. Whether it’s practical DIY
home-improvement tips, gadgets and digital technology, information on the newest cars or the latest breakthroughs in science -PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
Zedenschets van het Britse society-leven tussen de wereldoorlogen.
A new series of bespoke, full-coverage resources developed for the 2015 GCSE English Language qualifications. Approved for the
AQA GCSE English Language 2015 specification, this print Student Book is designed for students targeting Grades 1 to 5 and
above. Featuring a wide range of 19th-, 20th- and 21st-century texts, this resource has spelling, punctuation and grammar support
integrated throughout. It also contains assessment tests and in-depth exam preparation, including two full practice papers. See
also our Progress print and digital pack, which comprises a Progress print Student Book, a Writing Workshop print Student book,
enhanced digital editions of each and free Teacher's Resources.
Explores how pupils experience and think about geography as a school subject.
Will Freeman is 36 en heeft niet de geringste behoefte aan kinderen. Hij is volmaakt gelukkig in zijn hippe appartement in Londen
en geniet van zijn vrije tijd. Om met een leuke jonge moeder in contact te komen, verzint hij een tweejarig zoontje. Het wordt pas
echt ingewikkeld als hij zich aansluit bij een praatgroep voor alleenstaande ouders en zo de twaalfjarige Marcus ontmoet. Will glijdt
ongemerkt de vaderrol in en dat haalt zijn ongecompliceerde vrijgezellenleventje behoorlijk overhoop.
Student Book 1 develops the reading and writing skills that students will be assessed on in the exams. Using a thematic approach
that focuses on the AOs, with SPAG delivered in context, this book supports students of all abilities. Peer and self-assessment
activities, end-of-chapter assessments and sample exam papers allow progress to be monitored.
De belangstelling voor het werk van Jane Austen (1775-1817) is de laatste jaren sterk toegenomen. De oude kritiek op haar
centrale thema: hoe een jonge vrouw aan de juiste (welgestelde) man komt om voor het vreselijke lot van de verzurende oude
vrijster te worden gespaard is verstomd. Met is gaan waarderen hoe briljant zij dit schijnbaar beperkte thema uitwerkt en hoe
kostelijk haar zedenschilderingen van de gegoede middenklasse zijn. Zo is het respect gegroeid voor haar prachtige stijl, scherpe
observatievermogen, haar ironie, humor en levendige pen. Alles vlinderlicht van toon, met een fijn getekende, bijna onderkoelde
bewogenheid en een innemende afkeer van hypocrisie. Ook in Mansfield Park (1814) komt het via tal van intriges tot huwelijken.
Heldin van dit als een detective opgebouwde verhaal is de jonge, timide en kwetsbare Fanny Price, dochter van behoeftige
ouders, die opgroeit in het gezin van haar oom Sir Thomas Bertram, bezitter en bewoner van Mansfield Park. Het lijkt een
sprookje, want Fanny krijgt inderdaad haar droomprins en wordt hierdoor meesteres op Mansfield Park en de geliefde en
gewaardeerde steunpilaar van de familie. Maar de grote onderstroom van deze prachtige roman die als de meest diepzinnige van
Austens oeuvre geldt bestaat uit het fascinerende tijdsbeeld dat zij tekent: Engeland in de jaren 1811-1813, toen het leven van de
"landedgentry" nog in scherper contrast stond tot de elegante maar oppervlakkige "London style" waarvan Beau Brummel een
exponent was. Een korte periode waarin waarden tegen elkaar worden afgemeten, aan de vooravond van Waterloo
De jonge jurist Arthur Kipps krijgt de opdracht om de begrafenis van Alice Drablow bij te wonen en haar nalatenschap uit te
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zoeken. Wat hij niet weet is dat er achter de gesloten luiken van haar grote huis tragische geheimen schuilgaan. Pas wanneer hij
bij de begrafenis een glimp opvangt van een jonge vrouw met een uitgeteerd gelaat, die geheel gekleed is in het zwart, bekruipt
hem een ongemakkelijk gevoel
Passionate, affectionate and indefatigably curious, In Search of England joins a tradition of writing, from William Cobbett to JB
Priestley, that makes a journey around the English countryside and character. England is the most various of countries; within its
borders, life changes mile on mile. Roy Hattersley celebrates crumbling churches and serene Victorian architecture, magnificent
hills and wind-whipped coast, our music, theatre and local customs, and, above all, the quirky good humour and resilience of
England's denizens. In Search of England is an unapologetic love story, a paean of praise for all the fascinating variety and flavour
of England's places and people.
Helen Macdonald, een ervaren valkenier, had nooit de behoefte een van de allerfelste roofvogels af te richten: de havik. Maar dan
sterft plotseling haar vader, de bekende fotograaf en valkenier Alisdair Macdonald, in Londen, midden op straat. Overweldigd door
rouw en verdriet besluit Helen een havik te nemen om haar verlies te verwerken. Door het vurige dier te temmen verkent ze haar
grenzen en verandert haar leven voorgoed. In De H is van havik beschrijft Helen Macdonald hoe ze haar havik, Mabel, stapje voor
stapje tam maakt. Het is een roerend en humoristisch relaas over rouwverwerking en de aantrekkingskracht van een
buitengewoon beest. Macdonald betreedt onontgonnen gebied met dit hartveroverende boek dat tegelijkertijd een memoir, een
boek over de natuur en een spirituele queeste is, en waarin ze onderzoekt of de dood zich laat verzoenen met het leven en de
liefde.
Lev is op weg naar Groot-Brittannië om werk te vinden, zodat hij zijn moeder en dochter in Oost-Europa geld kan sturen. Door de
ogen van de economische migrant kunnen we een blik werpen op Engeland, Londen, de typische ‘Engelsheid’ en de mysterieuze
rituelen die daarbij horen. Lev vindt werk in een restaurant. Eerst als bordenwasser, maar later weet hij op te klimmen. Zijn
onverwachte talent levert hem nieuwe vriendschappen op, stelt hem voor dilemma’s en zal hem ook de mogelijkheid bieden de
weg naar huis terug te vinden.
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