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Sherlock Holmes, de eigenzinnige detective uit het werk van Sir Arthur Conan Doyle, staat
bekend om zijn razendsnelle denkvermogen. Voordat hij zelfs maar weet wat het probleem in
kwestie is, heeft hij al allerlei informatie ingewonnen en weet de juiste conclusie te trekken.
Hoe doet s werelds bekendste detective dat? En, belangrijker nog, kunnen wij dat ook leren?
Psychologe Maria Konnikova combineert zijn verhalen met hedendaags psychologisch
onderzoek van klassieke modellen tot recente ontwikkelingen in de neurowetenschappen om
inzichtelijk te maken welke stappen Sherlock Holmes zet in zijn denken, van observatie tot
deductie. Geen ander personage is zo geschikt om als basis te dienen voor onderzoek naar
het menselijk denken. Mastermind leert je misschien niet een meesterdetective te worden,
maar wel om aandachtiger naar je omgeving te kijken en zorgvuldiger om te gaan met
gedachten en beslissingen.
Cassia (17, ik-figuur) groeit op in een volkomen gemanipuleerde maatschappij en komt in
verzet. Ze wil in haar leven zelf haar keuzes bepalen, maar dat wordt beschouwd als
subordinatie. Vanaf ca. 14 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.
Bundel verhalen die de auteur schreef tijdens haar onderduikperiode in 1943-1944, waarin ze
laat zien dat ze schrijfster wilde worden. Vanaf ca. 12 jaar.
Een labiel meisje verliest, nadat ze op 13-jarige leeftijd door een bovenbuurman is verkracht,
haar greep op de werkelijkheid.
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 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.
Prentenboek met 24 bladen met handgekleurde litho's met daaronder de (sterk
verkorte) tekst van het oorspronkelijke verhaal.
Prentvertelling waarin de wereld wordt voorgesteld als een dorp met honderd
inwoners. Zo wordt informatie gegeven over ondermeer de verschillende
nationaliteiten, talen en godsdiensten. Met paginagrote gekleurde tekeningen.
Vanaf ca. 10 jaar.
Bundel met korte verhalen over Sprinkhaan, Bastiaan Big en Uil; een lang
verhaal over varkentje Valentijn. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca.
7 jaar.
Prentenboekje in tere kleuren over een kikker die veel pech heeft als hij baarsjes
probeert te vangen, maar 's avonds toch een gezellig etentje heeft.
Victor houdt heel veel van juf Fina uit het bejaardentehuis en als zij haar
geheugen kwijt is, gaat hij dat voor haar zoeken. Prentenboek met sfeervolle
illustraties in bonte kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Informatief boek over de invloed van de jaargetijden op het leven van de dieren die op en om
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de boerderij voorkomen.
De humanistische heilstaat Utopia leek volgens Thomas More in het geheel niet op de
toestand in het Westen zoals die was in 1516, toen dit beroemde boek verscheen. Armoede,
sociale onrust, corrupte rechtspraak en falende politiek zijn op het eiland Utopia niet aan de
orde. De kloof tussen arm en rijk bestaat niet, iedereen werkt en beschikt over alles wat hij
nodig heeft. Geld speelt geen rol en evenmin is er sprake van de eeuwige misdragingen die
met geld gepaard gaan. Desalniettemin is het boek Utopia een product van zijn tijd: nieuwe
ontdekkingen en inzichten en met name het ontluikende humanisme maakten dat de hoop
groeide op een betere, geordende samenleving. Thomas More had als jurist en staatsman de
positie om hier een bijdrage aan te leveren, ware het niet dat hij in een conflict kwam met
koning Hendrik VIII en werd geëxecuteerd in 1535. Vierhonderd jaar later werd hij heilig
verklaard.
'Het gele behang' (1892) van Charlotte Perkins Gilman is het beklemmende verhaal van een
geesteszieke vrouw. Het is een klassiek verhaal binnen de feministische en gothic literatuur,
waarin horror en romantiek gecombineerd worden.In 'Het gele behang' stelt Gilman het gebrek
aan zeggenschap van vrouwen over hun eigen leven en de weerslag hiervan op hun geestelijk
en fysiek welbevinden, in de 19e eeuwse Amerikaanse maatschappij, aan de kaak.Het verhaal
vertoont veel raakvlak met Charlotte Perkins Gilman's eigen leven. Na de geboorte van haar
dochter onderging ze een postnatale depressie. Ze werd behandeld door, de in het verhaal
genoemde arts, Weir Mitchell. Hij schreef haar een rustkuur voor: "een zo huiselijk mogelijk
leven, zonder potlood, pen en penseel."
Een kikkervisje en een karper zijn dikke vrienden. Het kikkervisje wordt een kikker en gaat aan
land. Dat wil de karper ook, maar of dat zo'n goed idee is? Prentenboek met grote, kleurrijke
illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
De Amerikaanse schrijfster vertelt over haar kinderjaren, begin jaren twintig, in China. Hoewel
zij bij een bezoek sterk verlangt naar haar huis in de Verenigde Staten, is het toch moeilijk om
afscheid te nemen.
De kleine Maya en haar broer groeien in het Amerika van de jaren dertig op bij hun zwaar
gelovige oma in het straatarme en door en door racistische Zuiden. Wanneer de kinderen bij
hun moeder in St. Louis moeten gaan wonen, wacht Maya een zware beproeving. Toch groeit
ze, mede dankzij de literatuur, uit tot een jonge vrouw die vertrouwt op haar eigen kracht. Ik
weet waarom gekooide vogels zingen is een autobiografische moderne klassieker die
wereldwijd al talloze lezers heeft geraakt.
De titel is ironisch: alle hoofdpersonages zijn mensen vol gevoel die het plattelandsleven niet
als rustig of kalm ervaren. De roman draait om een onafhankelijke vrouw, Batsheba Everdene,
die zo moedig is conventies te negeren en zelfstandig een boerderij te beheren. Ze heeft drie
aanbidders wier levens onvermijdelijk met elkaar verstrengeld raken. Ver weg van het
stadsgewoel is een poëtische roman. Hardy begon als dichter en schreef daarna pas romans.
Later keerde hij terug naar de poëzie. Juist in zijn romanfase schreef hij prachtige regels;
gedeelten uit dit boek zijn ooit geschreven als blanke verzen. Het resultaat is verbluffend. Dit
meeslepende boek is nooit eerder in het Nederlands vertaald. Marcel Otten – vooral bekend
om zijn prachtige vertalingen uit het IJslands – slaat met de vertaling van dit werk nieuwe
wegen in.
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.
Het stoute konijn Pieter loopt weg om uit de moestuin te snoepen. Hij wordt achtervolgd door
de boze eigenaar. Pas na veel avonturen komt hij weer veilig thuis. Prentenboek met
gedetailleerde, zachtgekleurde aquareltekeningen en beweegbare delen. Vanaf ca. 4 jaar.
Een hoogbejaarde Engelse auteur vertelt haar levensverhaal aan de dochter van een
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boekhandelaar die haar biografie moet publiceren.
Logboek van een van de meest spectaculaire odyssees uit de tijd van de Tweede
Wereldoorlog. In mei 1943 stort een Amerikaanse bommenwerper in de Stille Oceaan en zinkt.
Boven het oceaanoppervlak verschijnt het hoofd van een jonge luitenant, de piloot van de
bommenwerper, die verwoede pogingen doet om op een stuk drijvend hout te klimmen. Zo
begint een van de meest indrukwekkende odyssees van de Tweede Wereldoorlog.
Hoofdpersoon is Louis Zamperini, die als hardloper uitblinkt tijdens de Olympische Spelen in
Berlijn en in de Tweede Wereldoorlog uitgroeit tot een toonbeeld van wilskracht en
doorzettingsvermogen.
Na een vliegtuigongeluk moet een 13-jarige jongen zich in de wildernis van Noord-Canada in
leven zien te houden. - 13 jaar e.o.

A Wrinkle in Time (Een rimpel in de tijd) van Madeleine L’Engle is eindelijk weer
leverbaar! Deze fantasyklassieker verschijnt tegelijk met de grote Disney-film (met o.a.
Reese Witherspoon, Chris Pine en Oprah Winfrey), die in maart 2018 op het witte doek
te zien zal zijn. Tijdens zijn onderzoek naar tijdreizen verdwijnt de vader van Meg
plotseling. Samen met haar broertje Charles Wallace en hun vriend Calvin reist ze door
tijd en ruimte naar een verre planeet om hem te zoeken. Onderweg krijgt het drietal te
maken met de Machten van de Duisternis en moet Meg haar broertje redden uit
handen van het Kwaad. Zal het ze lukken om hun vader te vinden? Deze
fantasyklassieker heeft decennialang vele generaties weten te inspireren en is nog
steeds geliefd bij kinderen en hun ouders over de hele wereld. ‘Dit was mijn favoriete
kinderboek. Niet alleen had ik een echte band opgebouwd met de denkbeeldige
personages, maar door dit boek zag ik de magie van het verhalen vertellen en de
kracht van het geschreven woord.’ Dan Brown, auteur van o.a. De Da Vinci Code en
Oorsprong
Sprookjesachtig verhaal over een prinses die een draak op een slimme manier voor de
gek houdt en zo haar vriendje kan bevrijden. Vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8
jaar, bruikbaar in alfabetiseringsprojecten.
Door een lumineus idee van Swimmy, een klein zwart visje, gaan hij en al zijn rode
broertjes en zusjes als één grote vis zwemmen, zodat vijanden hen niet meer durven
aanvallen. Prentenboek met grote, kleurrijke platen. Vanaf ca. 5 jaar.
Using Figurative Language or Rhetoric The Souls of Black Folk Atlanta Compromise
Speech An Address by Elizabeth Cady Stanton From the House of Yemanja How to
Write the Great American Indian Novel Paths to College and Career Jossey-Bass and
PCG Education are proud to bring the Florida edition of our grades 6–12 Paths to
College and Career English Language Arts (ELA) curriculum and professional
development resources to Florida educators. Originally developed for EngageNY, we've
updated the curriculum with a focus on the shifts in instructional practice and student
experiences the Language Arts Florida Standards require. Paths to College and Career
includes daily lesson plans, guiding questions, recommended texts, scaffolding
strategies and classroom resources that support student success. Paths to College and
Career is a concrete and practical ELA instructional program that engages students
with compelling and complex texts. At each grade level, Paths to College and Career
delivers a yearlong curriculum that develops all students' ability to read closely and
engage in text-based discussions, build evidence-based claims and arguments,
conduct research and write from sources, and expand their academic vocabulary.
Paths to College and Career's instructional resources address the needs of all learners,
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including students with disabilities, English language learners, and gifted students. This
enhanced curriculum provides teachers with freshly designed teacher materials that
include everything educators need to manage instruction, and student journals that give
students learning tools for each module and a single place to organize and document
their learning. The Florida edition of Paths to College and Career adds even more
resources to support teacher instruction and student learning of the Language Arts
Florida Standards, including additional guidance for how to help English language
learners and supplementary selected-response and constructed-response assessment
options. As the creators of the Paths to College and Career ELA curriculum for grades
6–12, PCG Education provides a professional learning program that ensures the
success of the curriculum. The program includes: Nationally recognized professional
development from an organization that has been immersed in the LAFS since their
inception. Blended learning experiences for teachers and leaders that enrich and
extend the learning. A train-the-trainer program that builds capacity and provides
resources and individual support for embedded leaders and coaches. Paths to College
and Career offers schools and districts a unique approach to ensuring college and
career readiness for all students, providing state-of-the-art curriculum and state-of-theart implementation support. ABOUT PCG EDUCATION PCG Education, a division of
Public Consulting Group, works with schools, districts, and state education agencies to
build their capacity for instructional and programmatic improvements. We provide
curriculum development, coaching, professional development, and technical assistance
services. Our partnership with educators and leaders in Florida ensures effective
implementation of state standards and college and career readiness for all students.
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