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The Parent's Guide to Solving School Problems About The Book: The Parent's Guide to Solving School Problems is a
comprehensive guide to effectively dealing with the most commonly experienced school problems. Written by Dr. Don Fontenelle,
a nationally recognized psychologist with over 25 years of experience in working with children and adolescents with all types of
problems, this book serves as an invaluable resource for parents of children and adolescents. Every conceivable problem is
covered from learning disorders such as dyslexia and mathematics disorder to emotional problems such as anxiety, depression,
and others, to anger and violence and other behavioral problems. This book provides a thorough and comprehensive guide for
dealing with the most common school problems any child can experience. Must reading for any parent who has children that are
still in school. About The Author: Dr. Don Fontenelle received his Ph.D. in Clinical Psychology from Oklahoma State University. He
is in private practice in Metarie, Louisiana. Dr Fontenelle has spent most of his career helping children and their parents. His
workshops for teachers and parents on Child/Adolescent Behavior and for parents are widely praised for the positive results
experienced by participants. Dr. Fontenelle has authored 13 books on children/adolescents for parents and teachers some of who
have been translated into French, Spanish, Portuguese, and Arabic.
De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun meester de mens en nemen zelf de macht in handen. De varkens, die
lang tevoren in het geheim hebben leren lezen en schrijven, werpen zich op als de natuurlijke leiders van de revolutie. Zij staan
immers op een hoger intellectueel peil dan de andere dieren. Ze breiden hun voorrechten steeds verder uit en vormen een nieuwe
elite, even oppermachtig als de oude heersers. De catastrofale ineenstorting van deze gemeenschap kan ten slotte niet uitblijven.
Animal Farm, geschreven in 1943, is een klassiek geworden satire op een totalitaire staat en samenleving, die vandaag de dag
nog niets aan zeggingskracht heeft verloren.
Een schitterend, genre-overstijgend verhaal voor de fans van Sarah J. Maas en Veronica Roth, maar ook van Audrey Niffenegger
en Diana Gabaldon Schwabs Schemering-trilogie wordt verfilmd door de makers van Spiderman, The Fast and the Furious en
John Wick Frankrijk, 1714. Als Adeline LaRue wordt uitgehuwelijkt, smeekt ze om meer tijd en een leven in vrijheid. Haar wens
gaat in vervulling, maar tegen een vreselijke prijs. Addie zal eeuwig leven, en is gedoemd te worden vergeten door iedereen die ze
ontmoet. Zelfs haar ouders vergeten hun dochter op slag en jagen haar hun huis uit. Ontheemd en alleen begint Addie aan een
betoverend avontuur dat eeuwen en continenten omspant. Van de achttiende-eeuwse salons van Parijs tot de straten van het
moderne New York: Addie leert overal overleven. Maar terwijl haar tijdgenoten de geschiedenisboeken in gaan, blijft Addie
onopgemerkt bestaan. Dag na dag, jaar na jaar. Tot ze op een dag een boekhandel in stapt en iemand haar voor het eerst in
driehonderd jaar herkent... In de pers ‘Intelligent, grappig en sexy. Schwab is een nieuwe ster aan het fantasyfirmament.’ The
Independent ‘Schwab schrijft boeiende fantasyverhalen die de lezer vanaf de eerste pagina grijpen en meeslepen in een
magische wereld.’ NBD Biblion ‘Geweldig creatief en vindingrijk.’ The Guardian ‘Heeft alles om een klassieker te worden. Dit
boek is goud waard.’ Deborah Harkness, auteur van Allerzielen ‘Wie vinden onze lezers de beste auteurs van het jaar? Lucinda
Riley, Karin Slaughter en V.E. Schwab.’ Chicklit.nl
A study guide for the HESI A2 science nursing school test that calendarizes a study plan for test-takers depending on how much
time they have left before taking the test
Featuring contributions by leading specialists in the field, the volume is a survey of cutting edge research in genres in political
discourse. Since, as is demonstrated, “political genres” reveal many of the problems pertaining to the analysis of communicative
genres in general, it is also a state-of-the-art addition to contemporary genre theory. The book offers new methodological,
theoretical and empirical insights in both the long-established genres (speeches, interviews, policy documents, etc.), and the
modern, rapidly-evolving generic forms, such as online political ads or weblogs. The chapters, which engage in timely issues of
genre mediatization, hybridity, multimodality, and the mixing of discursive styles, come from a broad range of perspectives
spanning Critical Discourse Studies, pragmatics, cognitive psychology, sociolinguistics, applied linguistics and media studies. As
such, they constitute essential reading for anyone seeking an interdisciplinary yet coherent research agenda within the vast and
complex territory of today’s forms of political communication.
De witte tijger won de Booker Prize, en werd een wereldwijde bestseller. Nu is het boek verfilmd door Netflix. Balram Halwai is een
man met vele gezichten. Hij is dienaar, chauffeur, filosoof en ondernemer. Balram groeit op in de binnenlanden van India en blijkt
al snel het slimste jongetje van het dorp te zijn, maar zijn familie kan geen verdere scholing betalen. Wanneer een welvarende
zakenman uit Delhi hem inhuurt als zijn chauffeur krijgt hij eindelijk een kans op succes. Delhi is een openbaring voor Balram:
overal ligt rijkdom voor het grijpen en zijn uitzichtloze bestaan lijkt ten einde. Maar Balram beseft dat er maar één manier is om
boven zijn eigen kaste uit te stijgen: hij moet zijn meester vermoorden. 'Een uitbundig boek waar het vertelplezier vanaf spat.' NRC
'Pijnlijk, geestig en kwaad. Een absoluut prijsboek.' Het Parool 'Een meesterwerk.' The Times
A must-have resource for anyone preparing for the version 2.0 of the CBAP exam As organizations look to streamline their
production models, the need for qualified and certified business analysts is growing. The Certified Business Analyst Professional
(CBAP) certification is the only certification for this growing field and this study guide is an essential step towards preparation for
the CBAP exam. With this resource, you?ll benefit from coverage of both the CBAP as well as the CCBA (Certification in
Competency in Business Analysis) exam. Each chapter covers the Business Analysis standards and best practices and includes a
list of exam topics covered, followed by in-depth discusses of those objectives. Real-world, hands-on scenarios help take the
learning process a step further. Covers Version 2 of the Business Analyst Body of Knowledge (BABOK) Offers invaluable
preparation for both the CBAP and CCBA exams Includes a list of exam topics and presents detailed discussions of each objective
Features real-world scenarios, best practices, key terms, and a wide range of helpful topics that will prepare you for taking the
exams Shares practice exam questions, topic summaries, and exam tips and tricks, all aimed at providing a solid foundation for
achieving exam success This valuable study guide provides you with the preparation you need to confidently take the CBAP and
CCBA exams.
Second Edition of a Shingo Prize Winner Based on the author's personal experience with Toyota’s master teachers and with
companies in the midst of great change, Andy & Me: Crisis & Transformation on the Lean Journey, now in its second edition, is a
business novel set in a failing New Jersey auto plant focusing on the tribulations of Tom Pappas, the plant manager. The
situations, characters, and plant politics will ring true with many readers. In a cool, readable style, this highly popular work follows
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Tom's relationship with Andy Saito, a reclusive retired Toyota guru whom Tom persuades to help save his plant through the
teaching of the legendary Toyota Production System (TPS). On this journey, the reader learns that TPS is more than just a
collection of tools; it entails a new way of thinking and behaving. Though Tom finds success — both in his plant and in his personal
life — he learns from Andy that successful improvement is endless and eternal.This edition includes study questions after each
chapter to support your learning and help you tell some of your own stories. Pascal Dennis discusses the 2nd edition of his Shingo
Prize-winning book Andy & Me.
CliffsNotes PSAT/NMSQT Cram Plan uses calendars to create a specific study plan for PSAT test-takers depending on how much
time they have left before they take the test. The PSAT/NMSQT is taken by over 3 million 10th graders and 11th graders every
year as a pretest for the SAT and also to award prestigious college scholarships via the National Merit Scholarship Corporation
(NMSC/NMSQT). Features of this plan-to-ace-the-exam product include: Timed, boxed calendars for preparing to take the
test—two-month study calendar, one-month study calendar, and one-week study calendar Diagnostic test that helps test-takers
pinpoint strengths and weaknesses so they can focus their review on topics in which they need the most help Subject reviews that
cover everything on the exam: reading, math, and writing Full-length model practice test with answers and explanations The
PSAT/NMSQT is administered once a year in October.
Every year, thousands of Americans make the leap to an exciting, rewarding new career in real estate. If real estate is your dream
career, passing the real estate license exam is the first step to success. With real estate basics and unbeatable study tips, Real
Estate License Exams For Dummies will help you pass the test with flying colors — and get your new career off to a great start. If
you want to get the best possible score on the exam, you need the kind of practical test preparation guidance you’ll find here — all
at a much cheaper price than you’d pay for a test preparation seminar or class. Real Estate License Exams For Dummies covers
all the basics on: How — and what — to study Knowing what to expect on test day Developing the math skills you’ll need
Understanding your state’s license laws and procedures Different exam formats In addition to helping you get a great score on the
test and get licensed, this handy guide also covers the basics of the real estate business itself — from legal issues to taxes to
contracts. For anyone preparing for the license exam, or just thinking about taking it, this unbeatable study guide answers all your
most vital questions on: Careers and job opportunities in real estate How commissions and other forms of payment work Working
independently or for an agency Federal fair housing laws you should know Land and ownership rights Owning through
partnerships, cooperatives, and corporations Deeds, mortgages, and closings Types of real estate contracts and agreements
Environmental regulations Valuation and property appraisal Financing and taxes Using real estate as an investment vehicle Plus,
two practice exams with answers and explanations let you test your knowledge before you take the exam, so you’ll know if you’re
ready or not. Real Estate License Exams For Dummies is a helpful, straightforward resource that puts future real estate
professionals on track for success.
In de nabije toekomst maken jongeren de straten onveilig. Een van de bendeleiders wordt opgepakt maar maakt ook in detentie
amok. De overheid besluit tot een wetenschappelijk experiment: geweld moet hem wezensvreemd worden. Maar niet alles
verloopt volgens plan. Dit legendarische boek gaat over de vrije wil, puberteit en genetische dispositie voor misdaad en geweld.
Maar ook over wanhoop, sadisme en fascisme. En wraak. Veel grotere thema's zijn er niet. Met zijn nadsat, een sociolect dat de
hoofdpersonen onderling spreken, schiep Burgess bovendien een straattaal van teenagers gone bad. Ultrageweld is van alle
tijden. Lees en huiver. Vijftig jaar na publicatie van het origineel verschijnt eindelijk de Nederlandse vertaling die de roman
verdient. Hun grote staat van dienst, hun virtuositeit, hun taalgevoel en hun inventiviteit maken Harm Damsma en Niek Miedema
tot de ideale vertalers van A Clockwork Orange.
'Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht' van Mark Haddon is het hartveroverende, inmiddels klassieke verhaal om te
lezen en te herlezen. Christopher, de detective in deze ongewone detectiveroman, is een vijftienjarige jongen met een vorm van
autisme. Hij weet veel van wiskunde en weinig van mensen. Hij houdt van lijstjes, patronen en de waarheid. Hij houdt niet van de
kleuren geel en bruin. Hij is in zijn eentje nooit verder geweest dan het einde van de straat, maar wanneer de hond van de
buurvrouw vermoord blijkt te zijn, begint hij aan een reis die zijn hele wereld op z’n kop zet.
Een huiveringwekkende en fascinerende thriller van Ruth Ware, bekend van de bestseller In een donker, donker bos. Hun
droomhuis wordt hun ergste nachtmerrie. Wanneer Rowan online een vacature tegenkomt, lijkt het bijna te mooi om waar te zijn:
een betrekking als inwonend oppas met een onthutsend riant salaris. Als ze arriveert bij Heatherbrae House, valt ze meteen als
een blok voor deze luxueuze slimme woning en de perfecte familie die er woont. Wat ze niet weet is dat ze in een regelrechte
nachtmerrie terechtkomt – een die eindigt met een dood kind en met Rowan in de cel, beschuldigd van moord. Ze weet dat ze
fouten heeft gemaakt. Maar ze is niet schuldig – zeker niet aan moord. Wat betekent dat iemand anders dat wel is...
Iedereen denkt ze te kennen: Libby is het dikste meisje van het land en Jack is de eeuwige lolbroek. Als ze elkaar ontmoeten zijn
ze allebei vooral kwaad, maar al snel daarna verrast. Want hoe beter ze elkaar leren kennen, hoe minder eenzaam ze zich voelen.
Op mijn schouders is een indringend en bijzonder liefdesverhaal.
Is death the end, or a new beginning? Should it be feared, or embraced? Or is it simply a ceasing to exist? What better way to
examine this great unknown than through poetry. Author Stephanie Buckwalter explores eight poems and poets, with chapters on
John Donne, Emily Bronte, Walt Whitman, and five others. Accompanied by biographical information on the poet and end-ofchapter questions for further study, Buckwalter unravels each poem, including detailed analysis of form, content, poetic technique,
and theme, encouraging readers to develop the tools to understand and appreciate poetry.
Het is Jacks verjaardag, hij wordt al vijf. Jack leeft met Mam in Kamer, waarvan de deur op slot zit. Kamer heeft alleen een
dakraam en is elf vierkante meter groot. Jack is dol op televisiekijken; Dora de Explorer is zijn vriendin, maar hij weet dat wat hij op
televisie ziet niet echt is. Alleen hijzelf is echt, en Mam, en de dingen in Kamer. En Ouwe Nick die ’s nachts vaak komt. Dan zit
Jack in de kast en kraakt het bed. Op een dag vertelt Mam hem dat er buiten Kamer ook een echte wereld is. Een wereld
waarmee Jack na hun ontsnapping zal kennismaken. Kamer is een beklemmende en fascinerende roman die je nooit meer
vergeet. Verfilmd als 'Room'.
This updated edition of the best-selling CliffsNotes SAT® Cram Plan uses calendars to create a specific study plan for SAT testtakers depending on how much time they have left before they take the test! Features of this plan-to-ace-the-exam product
include: • Timed, boxed calendars for preparing to take the SAT® — two-month study calendar, one-month study calendar, and
one-week study calendar • Diagnostic test that helps test-takers pinpoint strengths and weaknesses so they can focus their review
on topics in which they need the most help • Subject reviews that cover everything on the exam: English, math, and the essay •
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Full-length practice test with answers and explanations
Wonderbaarlijke voorval met de hond in de nachtOlympus
In de vertrouwde omgeving van Holt, Colorado, de thuishaven van alle werk van Kent Haruf, komt Addie Moore onverwacht op
bezoek bij haar buurman, Louis Waters. Haar man is al jaren dood. Zijn vrouw ook. Ze kennen elkaar al lang, en wonen in hun
eentje in huizen waar geen gezinsleven meer bestaat en waar de nachten eenzaam zijn. Ze hebben nooit veel woorden
gewisseld, maar nu raken ze in gesprek. En meer dan dat. Addie stelt voor dat ze samen de nachten doorbrengen en haar bed
delen. Het gaat niet om seks, maar om de intimiteit van de slaapkamer, waar ze hun gesprekken voortzetten en hun dromen,
angsten en verwachten delen. En waar ze in de koude nachten de warmte van elkaars lichaam voelen. Het nachtelijk samenzijn
blijft niet onopgemerkt. In het stadje Holt spreekt men er schande van. Maar Addie en Louis laten zich hun nieuw verworven geluk
niet afnemen. Totdat Addie's zoon, wiens huwelijk op de klippen dreigt te lopen, bij zijn moeder aanklopt en vraagt of zij een zomer
lang haar kleinzoon Jamie in huis wil nemen. Een paar dagen lang is Louis niet meer welkom, maar dan vraagt Addie of hij
terugkomt en ontwikkelt zich een diepe vriendschap tussen de oude man en de kleine jongen die 's nachts beschutting zoekt in het
bed van de twee oude mensen. Familie en buren zijn geschokt en Addie voelt zich verplicht de relatie met Louis te beëindigen.
Maar lang duurt dat niet. Met de warmte en compassie die zo eigen zijn aan het schrijverschap van Kent Haruf, zorgt de auteur
voor een even wijze als ontroerende ontknoping.
Includes the unabridged text of Shakespeare's classic play plus a complete study guide that features scene-by-scene summaries,
explanations and discussions of the plot, question-and-answer sections, author biography, historical background, and more.
Have you been wishing to read "Night" by Elie Wiesel but don't have the time to read the 300-page book or are looking for a
reading companion that will help you grasp everything you are reading for easy reference? If you've answered YES, keep
reading... You've Just Discovered The Most Detailed Chapter-To-Chapter Summary Of "Night" By Elie Wiesel! Summary And
Study Guide Of Night If you are curious to know answers to Your questions regarding Night, you are in luck, as this book breaks
down the 300 pages into value-packed 60 pages that will help you grasp the main things talked about in each chapter! This book
summary features: * Summary * Story Analysis * Character Analysis * Themes * Symbols & Motifs * Literary Devices * Important
Quotes * Essay Topics Yes, if you feel you need more than a book review to decide whether to read Night, then this Summary of
Night is a must-read! Note: This is an unofficial companion book to Elie Wiesel's popular non-fiction book "Night" - it is meant to
improve your reading experience and is not the original book! Scroll up and click Buy Now With 1-Click or Buy Now to start
reading!
Achieve success in your physics course by making the most of what PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS has to offer.
From a host of in-text features to a range of outstanding technology resources, you'll have everything you need to understand the
natural forces and principles of physics. Throughout every chapter, the authors have built in a wide range of examples, exercises,
and illustrations that will help you understand the laws of physics AND succeed in your course! Important Notice: Media content
referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
‘Een powerhouse van een debuut. Ng’s verhaal grijpt je vanaf de eerste pagina bij de keel, met de hoop om het mysterie van
Lydia’s dood te ontrafelen. Mensen, dit boek heeft alles in huis. Alles.’ – The Huffinton Post Juni, 1977. In het universiteitsstadje
Middlewood ontdekt de familie Lee dat hun dochter verdwenen is. Een paar dagen later wordt het lichaam van de zestienjarige
Lydia uit het meer gevist. Verteerd door schuldgevoelens slaat haar vader een roekeloze weg in die hem zijn huwelijk kan kosten.
Haar moeder Marilyn is gebroken, maar vastbesloten om een dader te vinden – tegen elke prijs. Lydia’s broer is er zeker van dat
hun getroebleerde buurjongen Jack iets te maken heeft met het drama. Maar het is de jongste in de familie, Hannah, die meer ziet
dan iemand zich realiseert en die wel eens de enige zou kunnen zijn die weet wat er echt gebeurd is. Wat ik nooit eerder heb
gezegd is zowel een pageturner als een ontroerend portret van een gezin. Een aangrijpend verhaal over familie, geschiedenis en
de betekenis van het woord thuis.
This practical manual presents an evidence-based coaching model for helping students whose academic performance is suffering
due to deficits in executive skills, including time and task management, planning, organization, impulse control, and emotional
regulation. In just a few minutes a day, coaches can provide crucial support and instruction tailored to individual students' needs.
From leading experts, the book provides detailed guidelines for incorporating coaching into a response-to-intervention framework,
identifying students who can benefit, conducting each session, and monitoring progress. Special topics include how to implement
a classwide peer coaching program. More than three dozen reproducible assessment tools, forms, and handouts are featured; the
large-size format and lay-flat binding facilitate photocopying. Purchasers also get access to a Web page where they can download
and print the reproducible materials. This book is in The Guilford Practical Intervention in the Schools Series.

While physics can seem challenging, its true quality is the sheer simplicity of fundamental physical theories--theories and
concepts that can enrich your view of the world around you. COLLEGE PHYSICS, Ninth Edition, provides a clear
strategy for connecting those theories to a consistent problem-solving approach, carefully reinforcing this methodology
throughout the text and connecting it to real-world examples. For students planning to take the MCAT exam, the text
includes exclusive test prep and review tools to help you prepare. Important Notice: Media content referenced within the
product description or the product text may not be available in the ebook version.
The #1 book for the leading HR certifications, aligned with the updated HRBoK™ PHR and SPHR certifications, offered by
Human Resources Certification Institute (HRCI), have become the industry standard for determining competence in the
field of human resources. Developed by working professionals, the PHR and SPHR credentials demonstrate that
recipients are fully competent HR practitioners based on a standard set by workforce peers. Offering insights into those
areas of knowledge and practices specific and necessary to human resource management (HRM), this study guide
covers tasks, processes, and strategies as detailed in the updated A Guide to the Human Resource Body of Knowledge™
(HRBoK™). The study guide breaks down the critical HR topics that you need to understand as you prepare for the
exams. PHR/SPHR Professional in Human Resources Certification Study Guide, Fifth Edition, is the ideal resource for
HR professionals seeking to validate their skills and knowledge acquired through years of practical experience, as well as
for a relative newcomer to the HR field looking to strengthen their resume. In this edition of the top-selling PHR/SPHR
study guide, you’ll find a practical review of all topics covered on the exams, as well as study tools designed to reinforce
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understanding of key functional areas. Strengthen the skills you learn with a year of FREE access to the Sybex online
learning environment, complete with flash cards and practice quizzes to prepare you for exam day. • Business
Management and Strategy • Workforce Planning and Employment • Compensation and Benefits • Human Resource
Development and more If you’re preparing for these challenging exams, this is the trusted study guide that’ll help you
perform your best.
‘Je bent gewaarschuwd: dit boek is echt heel eng!’ - Reese Witherspoon In een donker, donker bos van Ruth Ware is
een psychologische thriller met een geraffineerde plot, onverwachte wendingen en een loepzuivere kijk op vergiftigde
vrouwenvriendschappen. Voor de lezers van Het meisje in de trein en Gone Girl. Nora wordt, out of the blue, uitgenodigd
voor het vrijgezellenfeest van Clare, die ze al tien jaar niet heeft gezien. Is dit een kans om geesten uit het verleden
voorgoed te begraven? Nora besluit te gaan, maar wat hooguit een ongemakkelijk feestje zou moeten zijn, eindigt in
moord. Nora komt bij in het ziekenhuis, maar ze weet niet meer wat er is gebeurd – of wat ze heeft gedaan... ‘De
spannendste thriller van dit jaar. Ik daag iedereen uit om dit boek niet in één ruk uit te lezen.’ Independent ‘Je bent
gewaarschuwd: dit boek is echt heel eng!’ Reese Witherspoon
Het is al laat in het Spaanse havenstadje Algeciras, wanneer twee verlopen Ierse gangsters staan te wachten op de
veerboot uit Tanger. Een geliefde is verloren, een dochter wordt vermist, hun levens zijn aan diggelen. Of kan er nog iets
aan gedaan worden? Nachtboot naar Tanger is een roman over een wereld waarin seks, de dood, drugs en geweld de
boventoon voeren, maar waarin het mysterie van de liefde tegelijk overwint. Het is een bijtend en hilarisch, lyrisch maar
ook altijd spannend verhaal. Een tragikomisch meesterwerk van de vaak bekroonde Ierse auteur Kevin Barry, die wordt
gezien als een van de beste stilisten van dit moment.
This in-depth Bible study series now covers the entire New Testament and much of the Old Testament. With more than 3
million copies sold, the Be Series has touched people's hearts everywhere. Let Warren Wiersbe's words of wisdom touch
your heart, too.
De zeventienjarige Alice heeft het grootste deel van haar leven samen met haar moeder reizend doorgebracht om het
ongeluk voor te blijven. Wanneer haar oma, auteur van een duister sprookjesboek, op haar landgoed Het Hazelwoud
overlijdt en haar moeder wordt ontvoerd door een figuur die zegt dat hij uit Hinterland - de wereld van haar oma's
verhalen - komt, zit er maar één ding op: ze moet hulp vragen aan super-Hinterland-fan Ellery Finch en afreizen naar Het
Hazelwoud. Zal ze er daar achter komen hoe háár verhaal begon?
Starr Carters beste vriend Khalil wordt doodgeschoten door een politieagent. Khalil had geen wapen op zak maar was
'vermoedelijk' een drugsdealer. Verslagen door emoties probeert Starr zichzelf te herpakken in een samenleving vol
ongelijkheid. De armoedige buurt waarin ze woont geeft een groot contrast met de school waar ze elke dag naartoe gaat.
Overleven in deze twee werelden wordt steeds lastiger en de waarheid spreken krijgt een hoge prijs.
`Ik heet August, en ik ga niet beschrijven hoe ik eruitzie. Wat je ook denkt, ik weet bijna zeker dat het erger is. Auggie
Pullman is geboren met een gezichtsafwijking, en ook na veel operaties ziet hij er nog heel ongewoon uit. Hij doet zijn
best niet op te vallen, maar mensen schrikken als ze hem zien, en ze staren of kijken weg. Als hij tien is gaat hij voor het
eerst naar een gewone school. Auggie is bang dat hij niet geaccepteerd zal worden, en hij krijgt gelijk. Zijn klasgenoten
negeren hem en sommigen beginnen hem te pesten. Maar er is één meisje dat zich niet door Auggies uiterlijk laat
afschrikken... Wonder is het eerste boek van R.J. Palacio en het is meteen een enorm succes. In Amerika was Wonder
hét boek van het jaar en begonnen lezers campagnes tegen pesten. Het boek verschijnt in meer dan vijfentwintig landen.
`Wonder heeft de kracht om het hart te raken en gedachten te veranderen. The Guardian `Een prachtig en grappig
verhaal dat je soms ook tot tranen roert. The Wall Street Journal `Een zeldzaam pareltje, prachtig geschreven en met
personages die zich nestelen in je geheugen en in je hart. Amazon.com
***Winnaar van de Hebban Award 2017 voor Beste Young Adult!*** In Amerika al maandenlang op de New York Timesbestsellerlijst! 10 :00 De directeur van Opportunity High School beëindigt haar toespraak en verwelkomt alle leerlingen voor het
nieuwe semester. 10 :02 De leerlingen staan op om naar hun klassen te gaan. 10 :03 De auladeuren gaan niet open. 10 :05
Iemand begint te schieten. Uiterst minutieus volgt 54 Minuten vier jongeren tijdens een schietpartij op een middelbare school.
Verteld vanuit verschillende perspectieven kom je achter de motieven van de schutter en word je als het ware de terreurdaad
ingezogen.
REA's MAXnotes for Maya Angelou's I Know Why the Caged Bird Sings MAXnotes offer a fresh look at masterpieces of literature,
presented in a lively and interesting fashion. Written by literary experts who currently teach the subject, MAXnotes will enhance
your understanding and enjoyment of the work. MAXnotes are designed to stimulate independent thought about the literary work
by raising various issues and thought-provoking ideas and questions. MAXnotes cover the essentials of what one should know
about each work, including an overall summary, character lists, an explanation and discussion of the plot, the work's historical
context, illustrations to convey the mood of the work, and a biography of the author. Each chapter is individually summarized and
analyzed, and has study questions and answers.
Gus Ramone, voormalig rechercheur Interne Zaken, werkt nu voor de afdeling Zware Misdrijven. Zijn nieuwste zaak betreft de
moord op het tienermeisje Asa, wier lichaam is aangetroffen in een openbare binnentuin. De moord doet Gus sterk denken aan
een zaak van twintig jaar geleden, toen hij als surveillanceagent met zijn partner Dan Holiday detective T.C. Cook assisteerde. Het
ging destijds om een serie moorden op tieners, maar de dader werd nooit gepakt - voor alle rechercheurs een blijvende frustratie.
Cook is inmiddels met pensioen, Holiday is vanwege omstreden gedrag uit het korps gestapt. De moord op Asa brengt de drie
mannen weer bij elkaar. Maar de hernieuwde samenwerking zet de onderlinge verhoudingen op scherp en kwesties uit het
verleden spelen opnieuw op. Met Tuinier van de nacht bereikt George Pelecanos een nieuw hoogtepunt in zijn carrière: dit is een
beklemmend en onvergetelijk verhaal over de gruweldaden waartoe de mens is staat is, maar ook over de vriendschap en
loyaliteit tussen drie die hard cops, voor altijd getekend door hun gezamenlijke verleden.
Your ideal, all-inclusive study guide for the PHR and SPHR exams Adding the Professional in Human Resources (PHR) or Senior
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Professional in Human Resources (SPHR) certification to your resume immediately places you above less qualified competitors.
After studying with PHR/SPHR Exam For Dummies, you will conquer the exam armed with confidence and a solid understanding
of the test and its presentation. This book + online product includes 4 unique practice tests: two in the book (one PHR one SPHR)
and two additional tests online (one additional PHR one additional SPHR). All practice questions include detailed answers and
explanations. As human resources becomes an increasingly popular field, you should snatch every opportunity to give yourself an
edge. Updated to cover the six functional areas included in the three hour, 175 question online exam: Business Management &
Strategy, Workforce Planning & Employment, Human Resource Development, Compensation & Benefits, Employee & Labor
Relations, and Risk Management Prepares readers to take an exam that replaces the 60 credit hours of continuing education that
is required for recertification every three years For aspiring students and human resources professionals, this For Dummies text is
the ideal guide to acing the PHR/SPHR Exam.
Don't want to read the actual book? Tired of reading super long reviews? This new study guide is perfect for you!! This study guide
provides a short and concise review guide of Night by Elie Wiesel. The guide includes: · A short summary of the entire novel · The
major themes and their relationship to the storyline · A character guide with brief details on each role · Bullet-point chapter reviews
that go into more detail than the book summary · A few potential essay topics with possible answers. All of this in-depth study
guide is designed to make studying more efficient and fun. Stay tuned for our upcoming updates that will include additional quiz
questions, audio guides and more tools that will help you easily learn and prepare for school. Need help or have suggestions for
us? Email us at info@totalgroupmobile.com and we will get back to you as soon as possible. @TheTotalGroup
`This new edition of this excellent guide maintains the standard of the original whilst taking full account of developments in both
methodological discussion and the techniques of social research. The organization of the text around the research process is a
great strength of the text' - David Byrne, University of Durham Preview the Third Edition's opening chapter and guide to its
teaching and learning features designed to stimulate student engagement with the content here The Third Edition of Nigel Gilbert's
hugely successful Researching Social Life covers the whole range of methods from quantitative to qualitative in a down-to-earth
and unthreatening manner. Gilbert's text offers the best coverage of the full scope of research methods of any of the leading
textbooks in the field, making this an essential text for any student starting a research methods course or doing a research project.
This thoroughly revised text is driven by the expertise of a writing team comprised of internationally-renowned experts in the field.
New to the Third Edition are chapters on: - Searching and Reviewing the Literature - Refining the Question - Grounded Theory and
Inductive Research - Mixed Methods - Participatory Action Research - Virtual Methods - Narrative Analysis A number of useful
features, such as worked examples, case studies, discussion questions, project ideas and checklists are included throughout the
book to help those new to research to engage with the material. Researching Social Life follows the 'life cycle' of a typical research
project, from initial conception through to eventual publication. Its breadth and depth of coverage make this an indispensable musthave textbook for students on social research methods courses in any discipline.
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