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For the Internet generation, educational technology
designed with the brain in mind offers a natural pathway
to the pleasures and rewards of deep learning. Drawing
on neuroscience and cognitive psychology, Michelle
Miller shows how attention, memory, critical thinking, and
analytical reasoning can be enhanced through
technology-aided approaches.
A monograph on design bureau Smidswater, showcasing
their best projects in an array of design disciplines.
Vier generaties vrouwen in Amerika in de periode eind
19e tot eind 20e eeuw hebben elk hun eigen problemen
en geloofsstrijd.
Met Hero laat bestsellerauteur Rhonda Byrne aan de
hand van de levens van 12 zeer succesvolle mensen
zien dat iedereen in het leven alles heeft meegekregen
om je dromen waar te maken. Jij ook! Waar je ook staat
in het leven en hoe je ook bent, het is nooit te laat om
van je leven een succes te maken. Als je dat doet, zal je
ontdekken wie je bent en waarom je hier bent! In dit boek
komen succesvolle zakenmensen en sporters, mannen
en vrouwen aan bod. Zij kregen het succes niet cadeau,
maar wisten hun innerlijke talenten te gelde te maken
door geloof in eigen kunnen en zonder vrees de wereld
tegemoet te treden. Rhonda Byrne, die wereldberoemd
werd met The Secret, vertelt ook haar eigen verhaal.
Joss (18) wordt tijdens haar opleiding Tijdreizen
gekoppeld aan Mav, een buitenaards wezen. Gevaarlijk,
want een huurmoordenaar heeft het op Mavs leven
voorzien. Vanaf ca. 15 jaar.
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De bekende klassieker van Allan Folsom: het perfecte
cadeau voor de lezers van Ik ben pelgrim Harry Addison is
showbizz-advocaat en werkt in Hollywood. Hij leidt een prettig
leven van hard werken, veel geld verdienen en af en toe een
relatie met een mooie vrouw. Tot hij uit Rome een paniekerig
telefoontje krijgt van zijn broer Danny. Een week later is Harry
Addison de meest gezochte man van Italië en belandt hij
berooid, gewond en vervuild in de riolen van Rome. De
balans van de afgelopen week: zijn broer Danny is vermoord,
en Harry zelf wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag
op kardinaal-vicaris Parma, een van de vertrouwensmannen
van de paus. Een enorme politiemacht is naar hem op zoek
en posters met zijn portret hangen door heel Italië. Wanneer
hij ook nog verdacht blijkt te worden van de moord op een
politieman, is hem een ding overduidelijk: hij is zijn leven niet
zeker. Harry Addison ziet maar een uitweg: uit handen blijven
van de politie en proberen zelf achter de raadsels rond de
moordaanslagen te komen. De pers over de boeken van
Allan Folsom ‘Een zeer geslaagde thriller.’ De Telegraaf
‘IJzingwekkend finale... Thrillers van dit kaliber kom je niet
iedere dag, zelfs niet ieder jaar tegen.’ de Volkskrant ‘Beter
dan John Grisham, zeker zo goed als Frederick Forsyth.’
GPD
Walter Lewin is niet alleen een geniaal wetenschapper, hij
staat er vooral ook om bekend de meest ingewikkelde
formules begrijpelijk te maken, en zelfs tot leven te wekken.
Zo liet hij in de collegezaal een sloopkogel op zich af
slingeren en zette hij zichzelf onder stroom met meer dan
driehonderdduizend volt. Lewins colleges zijn een ware online
hit; ze worden jaarlijks door meer dan twee miljoen mensen
bekeken. Ook reist Lewin de hele wereld rond om iedereen
de schoonheid van de natuurkunde aan den lijve te laten
ondervinden. Gek op natuurkunde is een even aanstekelijk
als erudiet boek dat je ogen opent voor de wereld om je
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heen: hét natuurkundeboek dat iedereen op de middelbare
school gehad zou willen hebben. Walter Lewin is geboren en
getogen in Nederland. Na zijn studie natuurkunde in Delft
vertrok hij naar Amerika en werkte daar meer dan veertig jaar
aan het prestigieuze MIT. Hij heeft meer dan 450
wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en werd
recentelijk verkozen tot een van de 300 beste professoren
van de VS. Warren Goldstein, met wie Lewin dit boek
schreef, is als hoogleraar geschiedenis verbonden aan de
universiteit van Hartford.
Actief betrokken burgers zijn van groot belang voor een
levende democratie. Ze houden volksvertegenwoordigers en
overheidsinstanties bij de les, vernieuwen de samenleving
met hun ideeën en initiatieven en geven het beleid draagvlak.
Het is daarom zorgelijk dat slechts kleine groepen burgers
zich aangesproken voelen door de wijze waarop
beleidsmakers hen pogen te betrekken. Door middel van
literatuurstudie en veldonderzoek heeft de raad de kansen en
mogelijkheden om burgers te verleiden tot actieve
betrokkenheid in kaart gebracht. De raad onderscheidt drie
velden van burgerbetrokkenheid: beleidsparticipatie,
maatschappelijke participatie en maatschappelijk initiatief, en
doet aanbevelingen voor het vergroten van de
burgerbetrokkenheid op alle velden. Essentieel voor de rol
van beleidsmakers daarbij zijn twee uitgangspunten: denk
vanuit het perspectief van burgers en vergroot de kaders voor
betrokkenheid. Dit onderzoek van de WRR leidt tot
suggesties en adviezen over hoe beleidsmakers en
beleidsuitvoerders meer en beter gebruik kunnen maken van
kennis, kunde en voorkeuren van (individuele) burgers. Deze
titel is onderdeel van de OAPEN Library http://www.oapen.org. De Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) onderzoekt toekomstige
ontwikkelingen ten behoeve van het regeringsbeleid. De raad
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kan adviseren over alle beleidssectoren. Hierbij wordt vooral
gelet op de samenhang van het overheidshandelen.
This remarkablpe title describes the life of one of Holland’s
most remarkable figures: medical practitioner Van Dieren
(1861-1940), Amsterdammer and prolific writer who caused
quite a stir in his days. The author recounts the life and times
of Van Dieren in the form of a series of narratives about the
fights of this Dutch Don Quixote with his particular windmills.
Individual chapters deal with his life, work, personal style,
friendships and enmities, his discussions with
psychoanalysts, socialists, scientists and above all of his
tragic-comical failures. Unique source material is used to
reconstruct this picture, such as the correspondence between
Van Dieren and a large number of well-known Dutchmen,
including novelist Van Eeden, Nobel laureate C.Eijkman, the
philosopher Bolland, politician De Savornin Lohman, Queen
Emma, and many others. Marginality and non-conformity are
the key themes that run through the life of this observer which
made him one of the most successful failures in Dutch
history.
Dickens' wereldberoemde kerstvertelling (A Christmas Carol)
over de vrek Scrooge, die tijdens de kerstdagen drie geesten
op bezoek krijgt: Verleden, Heden en Toekomst. Dit verandert
het leven van Scrooge en van velen in zijn omgeving.
Hij is de ideale man. Zij twijfelt. Hij houdt vol. Zij houdt af.
Judith, midden dertig en single, is eigenares van een
lampenzaak. Hannes, architect, begin veertig, is de droom
van iedere schoonmoeder. Ze leren elkaar kennen en Judith
geniet met volle teugen van de aandacht van deze charmeur,
die zich volledig op haar richt. Toch begint ze het algauw
benauwd te krijgen: door zijn voortdurende liefdesbetuigingen
en aanwezigheid voelt ze zich door hem gevangengezet. Ze
probeert hem uit haar leven weg te krijgen, maar het gaat van
kwaad tot erger als hij van geen ophouden weet. Het gaat
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steeds slechter met Judith, wat Hannes liefde alleen maar
groter maakt. Totdat ze haar intuïtie volgt en op onderzoek
uitgaat. Is Hannes wel de man die hij zegt dat hij is? Een
frisse liefdesgeschiedenis verandert in een psychothriller die
Stephen King de koude rillingen zou hebben bezorgd.
Als de jonge Olivia Keene ziet hoe haar vader haar moeder
wurgt, bedenkt ze zich geen moment en grijpt het eerste het
beste voorwerp om hem voor het hoofd te slaan. Zodra de
gevolgen van haar daad tot haar doordringen, beseft ze dat
niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Haar moeder helpt haar te
vluchten en regelt een onder-komen bij een oude kennis aan
het hof van Brightwell. Daar vangt Olivia, die door het trauma
niet meer kan spreken, een geheim gesprek op tussen de
heer des huizes en zijn zoon Edward. Edward ontdekt dat
Olivia op de hoogte is van informatie die zijn reputatie kan
schaden en stelt haar aan als gouvernante om haar in de
gaten te kunnen houden. Maar hoe vaker hun paden elkaar
kruisen, hoe duidelijker wordt dat zij niet zijn grootste
bedreiging, maar juist zijn redding blijkt te zijn. Na
Onvoorwaardelijk en De apothekersdochter schreef Julie
Klassen opnieuw een prachtige historische thriller die speelt
in de Regency-periode in Engeland. Liefhebbers van Jane
Austen kunnen hun hart ophalen aan De stille gouvernante!
Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun plan om een
terroristische organisatie te ontmaskeren is mislukt, en de
betrokken politicus beweert nu dat zíj terroristen zijn. De
jeugdthriller Elke seconde telt is het bloedstollende vervolg op
1 seconde van Sophie McKenzie, die met haar debuut
Vermist bijna elke juryprijs in Engeland won. Voor jongeren
vanaf 13 jaar. Met politie niet betreden-elastiek. Charlie en
Nat zijn op de vlucht. Hun poging om een terroristische
organisatie te ontmaskeren is mislukt. De betrokken politicus,
die torenhoog in de peilingen staat, loopt vrij rond. En híj
beschuldigt juist Charlie en Nat van terrorisme! Met de politie
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en de terroristen achter hen aan, ziet Charlie ziet maar één
uitweg: ze moet in haar eentje naar het hol van de leeuw om
bewijs tegen hem te verzamelen. Durft ze dat? Zal het haar
lukken om hun onschuld te bewijzen?
Na de vondst van een oud manuscript doet een studente
onderzoek naar een Britse delegatie die in 1599 een bezoek
bracht aan de sultan van het Ottomaanse Rijk in wiens harem
zich een Engels meisje bevond dat de verdwenen geliefde
van de Britse consul was.
Op het moment dat de driejarige Dora de crèche binnen
stapt, valt Luka flauw. Dora kust hem wakker en vanaf dan
zijn de twee kinderen onafscheidelijk. Tot Dora op een warme
septemberdag met haar ouders naar Parijs verhuist en Luka
achterblijft in Kroatië. Zestien jaar later brengt het toeval hen
opnieuw bij elkaar. De drie prachtige maanden die ze samen
doorbrengen, lijken de opmaat te zijn van een geweldige
toekomst. Luka moet eerst nog wat zaken afhandelen in
Kroatië, en belooft zo snel mogelijk weer terug te komen.
Maar dan hoort Dora niets meer van hem

Wanneer het dienstmeisje van de welgestelde familie
Rajasekharan om onduidelijke redenen wordt ontslagen,
is dat de laatste in een reeks gebeurtenissen die het
leven van de zesjarige Aasha op zijn kop hebben gezet.
Binnen enkele weken is haar grootmoeder op
mysterieuze wijze om het leven gekomen en is haar
oudste zus voorgoed naar Amerika vertrokken. Aasha
blijft eenzaam achter, gestrand in een familie die
langzaam uit elkaar valt. Tegen de achtergrond van het
zinderende Maleisië van de jaren zestig gaat het verhaal
terug in de tijd, om stapje voor stapje de duistere,
complexe geheimen en leugens van een
immigrantenfamilie te onthullen. Het blauwe huis is een
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krachtige, indrukwekkende roman. Het wonderschone
taalgebruik en de superieure opbouw zullen de lezer
gevangen houden tot de laatste pagina.
Een jong Australisch meisje komt terecht in de intriges
van een boekhandel in New York.
Rechercheur Cody Hoyt vindt in een afgelegen berghut
het verbrande lichaam van zijn vriend Hank Winters. Het
lijkt alsof Hank zelfmoord heeft gepleegd, maar Cody
vermoedt dat er meer aan de hand is. Bij zijn onderzoek
blijkt dat er nog meer zelfmoorden zijn gepleegd. Dit
duidt op een seriemoordenaar, die het Yellowstone Park
als zijn werkterrein heeft gekozen. Codys zoon Justin
heeft zich net aangesloten bij een groepstocht door de
wildernis. Cody trekt het natuurgebied in om de enige
persoon te redden om wie hij werkelijk geeft. C.J. Box
won de Edgar Award voor Veilige haven. Hij schreef
eerder Het ultimatum. Zijn boeken zijn vertaald in
vijfentwintig talen. Box woont met zijn gezin in
Cheyenne, Wyoming, in de Verenigde Staten.
www.cjbox.net
'Ik zie dit zo een nieuwe megasuccesvolle boekenserie
worden à la Twilight en Harry Potter. [...] Als je Twilight
goed vond, zul je hier zeker ook van genieten, ongeacht
je leeftijd.' - www.fanbolt.com 'Volgens MTV News zou Ik
ben Nummer Vier wel eens 'de nieuwe Twilight' kunnen
worden. Dit is ook echt iets voor fans van De
hongerspelen. Maar laat je niet door de Young Adult
vergelijkingen weerhouden. Ik ben Nummer Vier hield
ook mij van het begin tot het einde in zijn greep.' www.booktopia.com 'Ik kan deze recensie in 5 woorden
samenvatten:HET BESTE BOEK TER WERELD.GEEF
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MIJ HET VERVOLG NU.VET VET VET VET VET.' www.kidliterate.com
Minds OnlineTeaching Effectively with
TechnologyHarvard University Press
Vier verhalen die een sinistere inslag en een verrassende
wending aan het slot gemeen hebben
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Met
Gedumpt, het achtste deel in de serie Het leven van een
Loser van Jeff Kinney, is het weer lachen geblazen. Bram
Botermans vindt zichzelf perfect! Maar jij en ik weten wel
beter: Bram zal altijd een sukkel blijven. Het zit Bram
Botermans niet mee. Zijn beste vriend Theo is hem spuugzat
en heeft Bram gedumpt. Probeer dan maar eens nieuwe
vrienden te maken! Als laatste wanhopige poging probeert
Bram Sproet op te leiden tot officiële Theo-vervanger. Maar
dat loopt niet helemaal volgens plan. Dat overkomt Bram
Botermans vaker. Hij besluit daarom zijn geluk in handen van
het lot te leggen: dobbelstenen, horoscopen en
fortunecookies. En dan vindt hij iets dat hem écht kan helpen
bij zijn beslissingen. Maar of dat nou zo slim is.... Jeff Kinney
ontwikkelt online games. Als kind hield hij geen dagboek bij
(daar heeft hij spijt van), maar hij wilde dolgraag cartoonist
worden.
Hoe kan de internationale gemeenschap adequaat reageren
op genocide, misdaden tegen de menselijkheid en
oorlogsmisdrijven? Soms wordt in twijfel getrokken of het
(internationale) strafrecht het meest geschikte instrument is
om belangrijke doeleinden als waarheidsvinding en
verzoening te verwezenlijken. De internationale
strafrechtspleging ondervindt concurrentie van waarheids- en
verzoeningscommissies. Maar zelfs als voor een
strafrechtelijke reactie wordt geopteerd, dwingt de – politiek
en juridisch – complexe werkelijkheid tot het maken van
Page 8/9

Read Book Skate Park Phet Lab Answer Key
keuzes. Allereerst rijst de vraag of de berechting van
internationale misdrijven het beste door internationale
tribunalen dan wel op nationaal niveau ter hand kan worden
genomen. Het complementariteitsbeginsel – de hoeksteen
van het Statuut van Rome – is een resultante van deze
afweging en legt het primaat bij nationale jurisdicties. Voorts
worden zowel internationale als nationale gerechten
geconfronteerd met het vraagstuk hoe de strafrechtspleging
afgestemd moet worden op de specifieke aard van
internationale misdrijven en hun plegers. Tenslotte stuit
internationale strafrechtspleging op
soevereiniteitsaanspraken van staten, die haar ervaren als
een bedreiging voor de eigen politieke belangen en vrezen
zelf voor internationale fora ter verantwoording te worden.
Deze vragen stonden ter discussie op een symposium dat op
19 maart 2004 door de leerstoelgroep Strafrecht van de
Universiteit van Amsterdam, onder auspiciën van het
Amsterdam Center for International Law, werd georganiseerd.
Het cahier bevat bewerkingen van de bijdragen tot het
symposium.
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