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Schaap Lotje is veel nieuwsgieriger dan haar soortgenoten en als de herder een ongeluk krijgt,
is zij het die het aandurft om in het dal hulp te halen. Groot prentenboek met schilderingen in
heldere kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Ilse wordt door niemand geaccepteerd. Wanhopig is ze op zoek naar liefde en geluk. Alleen in
haar fantasie vindt iedereen haar aardig.
A compilation of current information on cultural, geographical, and political conditions in the
countries and cities of six continents, based on the Department of State's 'Post reports'.
Trevor Noahs bijzondere levensverhaal - van een arme jeugd onder de apartheid in Zuid-Afrika
tot geliefde comedian en presentator van The Daily Show - begon met een misdaad: zijn
geboorte. Hij werd, hoewel gemengde relaties verboden waren, geboren als zoon van een
blanke Europese vader en een zwarte Xhosa-moeder, die voor de buitenwereld moest doen
alsof ze zijn nanny was in de weinige momenten dat ze als gezin samen waren. Zijn briljante,
excentrieke moeder speelde een hoofdrol in zijn leven: ze was komisch en diepgelovig (ze
gingen zes dagen per week naar de kerk en op zondag zelfs drie keer), en hielp Trevor op zijn
hobbelige weg naar wereldfaam. Trevors belevenissen zijn afwisselend bizar, gevoelig en
hilarisch. Zo vertelt hij hoe ze rupsen aten als er geen geld was, hoe hij uit een auto werd
geslingerd tijdens een poging tot kidnapping, en over tienerverliefdheden in een door
huidskleur geobsedeerde maatschappij. Zijn verhalen schetsen een onvergetelijk portret van
een jongen die opgroeit in een snel veranderende wereld, gewapend met een scherp gevoel
voor humor en onvoorwaardelijke moederliefde.
Een zeeman zegt de zee vaarwel omwille van een jonge weduwe, hetgeen de bewondering
van haar zoon doet veranderen in felle haat.
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.
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.
This book brings together contributions from different scholarly contexts that address a diverse
range of focused topics, as well as empirical and conceptual perspectives, on research with
international studies. Some chapters focus on technical aspects, exploring opportunities for
drawing causal inferences from the data, and investigating biases originating in distributional
scale properties. Others are of a more conceptual nature, addressing changes in the relevance
of socio-economic indicators across time and countries, examining the exposure of mothertongue and English instruction on performance and investigating the effects of test construction
on gender difference. The discussion takes a much-needed meta-perspective on the
usefulness of international large-scale assessments for educational research and allows
reflection upon possibilities and opportunities for their improvement. This book was originally
published as a special issue of Assessment in Education.
Includes Publications received in terms of Copyright act no. 9 of 1916.

In Afrika dwaalt een kind te ver het bos in. Hij komt niet terug. Na dagen van
koortsachtig zoeken, wordt de hoop opgegeven hem ooit nog terug te vinden.
Negen jaar later treffen twee ambtenaren, bezig met een volkstelling, aan de
andere kant van het grote Knysnawoud een blank jongetje aan, Benjamin. Sinds
zijn derde jaar wordt hij opgevoed door Fiela. Zij verzet zich tot het uiterste, maar
kan niet verhinderen dat een blanke vrouw Benjamin opeist als haar zoontje.
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This volume brings together many of South Africa’s leading scholars of
education and covers the full range of South African schooling: from financing
and policy reform to in-depth discussions of literacy, numeracy, teacher
development and curriculum change. The book moves beyond a historical
analysis and provides an inside view of the questions South African scholars are
now grappling with: Are there different and preferential equilibria we have not yet
thought of or explored, and if so what are they? In practical terms, how does one
get to a more equitable distribution of teachers, resources and learning
outcomes? While decidedly local, these questions resonate throughout the
developing world. South Africa today is the most unequal country in the world.
The richest 10% of South Africans lay claim to 65% of national income and 90%
of national wealth. This is the largest 90-10 gap in the world, and one that is
reflected in the schooling system. Two decades after apartheid it is still the case
that the life chances of most South African children are determined not by their
ability or the result of hard-work and determination, but instead by the colour of
their skin, the province of their birth, and the wealth of their parents. Looking back
on almost three decades of democracy in South Africa, it is this stubbornness of
inequality and its patterns of persistence that demands explanation, justification
and analysis. "This is a landmark book on basic education in South Africa, an
essential volume for those interested in learning outcomes and their inequality in
South Africa. The various chapters present conceptually and empirically
sophisticated analyses of learning outcomes across divisions of race, class, and
place. The book brings together the wealth of decades of research output from
top quality researchers to explore what has improved, what has not, and why."
Prof Lant Pritchett, Harvard University “There is much wisdom in this collection
from many of the best education analysts in South Africa. No surprise that they
conclude that without a large and sustained expansion in well-trained teachers,
early childhood education, and adequate school resources, South Africa will
continue to sacrifice its people’s future to maintaining the privileges of the few.”
Prof Martin Carnoy, Stanford University "Altogether, one can derive from this very
valuable volume, if not an exact blueprint for the future, then certainly at least a
crucial and evidence-based itinerary for the next few steps.” Dr Luis Crouch, RTI
V.1: Africa - V.2: The Western Hemisphere (exclusive of the United States) - V.3:
Europe and the Mediterranean Middle East - V.4: Asia, the Pacific, and the
Asiatic Middle East.
Snuffy the dog locates Mrs. Pockleton's lost child.
Lion is de indrukwekkende verfilming van Mijn lange weg naar huis, met Nicole Kidman,
Dev Patel (Slumdog Millionaire) en Rooney Mara in de hoofdrollen Op een klein station
in India is de vijfjarige Saroo zijn broer kwijtgeraakt. Hij klimt in een treinstel om hem te
zoeken, maar raakt per ongeluk opgesloten en komt helemaal alleen aan de andere
kant van India in Calcutta terecht. Zonder zijn familie en zonder te weten uit welk dorpje
hij komt, zwerft hij wekenlang door de straten van de grote stad tot hij wordt
opgenomen door een weeshuis. Ook daar weten ze zijn familie niet op te sporen en
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uiteindelijk wordt Saroo geadopteerd door een Australisch echtpaar bij wie hij gelukkig
opgroeit. Als hij bijna dertig is, en de technologie zo veel verder is dan toen, gaat Saroo
met behulp van Google Earth op zoek naar het station waar hij al die jaren geleden zijn
familie kwijtraakte. Elke avond bekijkt hij urenlang de spoorlijnen die naar Calcutta
leiden, tot hij na een jaar dat ene station denkt te herkennen. Hij vertrekt naar India om
te kijken of hij zijn familie weer terug kan vinden... De pers over Mijn lange weg naar
huis ‘Lees dit aangrijpende verhaal. Met zijn levendige herinneringen beheerst Saroo
de kunst van het vertellen.’ The Weekly Review ‘Ik kon dit boek niet wegleggen.
Saroos zoektocht, evenals de veerkracht van de mens, zal je laten huilen van
vreugde.’ **** Manly Daily ‘Een feelgoodboek over een zeer bijzondere reis.’ SunHerald
Assessment of Reading in International StudiesRoutledge
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