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Socratic Seminar Question Stems Wikispaces
Globalisering en megalomane banken die zonder al te veel overheidsbemoeienis hun
gang konden gaan, worden algemeen bestempeld als belangrijkste oorzaken van de
wereldwijde economische crisis van 2008. Volgens Yanis Varoufakis begon de crisis
echter al in 1929, in de VS. Hij gaat terug naar de crisisjaren van het Interbellum en
analyseert de economische ontwikkelingen tot aan het einde van de jaren zeventig, een
periode waarin de economische grootmacht uitgroeide tot een ‘mondiale minotaurus’.
Zoals dat mythische monster ooit giften van de Atheners eiste, zo stuurt de wereld al
jaren grote kapitaalstromen naar de VS en Wall Street. Daarmee werd de ‘mondiale
minotaurus’ de gangmaker van de wereldeconomie tussen 1980 en 2008.
Opstellen over begrippen en problemen omtrent leren en onderwijzen.
Het wonderlijk verhaal van Hendrik Meier is een verzameling fantastische verhalen voor
jongvolwassenen. Meesterverteller Roald Dahl ontving voor dit boek een Zilveren
Griffel. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is
geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Hendrik Meier, held van het
titelverhaal en rijke stinkerd, ontdekt een bijzondere manier om nog meer geld te
verdienen. Na jaren oefenen slaagt hij erin te zien zonder ogen... Dahl vertelt verder
over de landarbeider Butcher die tijdens het ploegen op een waardevolle schat stuit,
over een jongen die met dieren kan praten en een schildpad redt uit de soep, over een
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lifter die laat zien hoe vingervlug hij is en over een dromerig vogelvriendje dat het
slachtoffer wordt van een gewelddadig verjaarsgeschenk. Ten slotte lees je in dit boek
het allereerste verhaal dat de wereldberoemde Roald Dahl ooit schreef. ‘Roald Dahl
blijft onverminderd populair.’ – de Volkskrant
Direct na de Amerikaanse verkiezingen in november 2016 stelde historicus Timothy
Snyder een lijst op van twintig aanbevelingen die van belang zijn als de democratie
wordt bedreigd. Hij plaatste deze lijst op zijn Facebookpagina en het bericht ging direct
viral. In Over tirannie werkt Snyder deze twintig lessen uit met concrete voorbeelden uit
de geschiedenis. Hij waarschuwt ons dat wij niet wijzer zijn dan de Europeanen in de
twintigste eeuw, die hun democratieën zagen zwichten voor fascisme, nazisme en
communisme: bewegingen waarin één leider of één partij uitdrukking gaf aan de stem
van het volk en beloofde de burgers te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf.
Ook in de huidige tijd lijkt het voortbestaan van de liberale democratie op het spel te
staan. Niet eerder was de geschiedenis van de vorige eeuw zo actueel. Een voordeel is
dat we kunnen leren van ervaringen uit het verleden om de opmars van tirannie te
stuiten. TIMOTHY SNYDER is hoogleraar geschiedenis aan Yale University. Hij
publiceerde de invloedrijke boeken Bloedlanden (2011) en Zwarte aarde (2015). In
januari 2017 hield hij in Amsterdam de Nooit Meer Auschwitz-lezing.
Een jongen (ik-figuur) vindt een eigenaardig ding. Het is van niemand. Van zijn ouders
mag hij het thuis niet houden, dus gaat de jongen op zoek naar een onderkomen voor
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het ding. Prentenboek met absurdistische, kunstzinnige collages. Vanaf ca. 5 jaar.
This book, from the Center for Gifted Education at William & Mary, provides gifted and
advanced learners challenging activities to master and engage with the Common Core
State Standards for English Language Arts through four mini units. Each mini unit is
packed with activities that enrich and extend grade-level ELA content for grade 8.
Included texts have messages and characters that are developmentally suitable for
students. Through higher order reasoning questions, resulting discussions, and studentcreated products associated with these texts, gifted and advanced students' needs are
met while still maintaining messages and characters to which students can relate.
Students will be exposed to themes such as “life is what you make it,” “don't judge a
book by its cover,” nature and vulnerability, and respect. Each theme was chosen with
advanced eighth-grade students in mind and their emerging need to learn more about
themselves, their world, and how to work through adversity to accomplish their goals.
Grade 8

Challenging Common Core Language Arts LessonsActivities and Extensions for
Gifted and Advanced Learners in Grade 8Routledge
Het antwoord op de vraag 'Hoe word je een wereldberoemde YouTuber?' Hoe
Jordi uit Amsterdam de wereldberoemde Kwebbelkop werd. Maar liefst tien
miljoen (!) subscribers volgen de avonturen van gamer Kwebbelkop op YouTube.
Hij heeft letterlijk van zijn hobby zijn werk gemaakt en geniet daar dag in dag uit
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van. De ene helft van het jaar in Canada, waar hij samenwoont met zijn
eveneens wereldberoemde vriendin Azzy, en de andere helft van het jaar in
Amsterdam. Jordi krijgt continu de vraag hoe hij het zover geschopt heeft. Het
antwoord daarop geeft hij in dit rijk geïllustreerde boek voor zijn vele fans.
Ooit was Neely Crenshaw de sportheld van het stadje Messina, de grote belofte
die een succesvolle carrière te wachten stond. Nu keert hij terug om afscheid te
nemen van Eddy Rake, zijn vroegere coach die op sterven ligt. Maar wat is er in
het verleden precies gebeurd tussen Neely en Rake?
`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
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geheugen en in je hart. Amazon.com
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
Ontdek de mythen die ons leven hebben vormgegeven opnieuw en kies je eigen heldenreis
Joseph Campbell laat ons in dit boek kennismaken met de held met de duizend gezichten. Een
held gaat op pad, wordt op de proef gesteld, vervult uitdagende opdrachten en keert terug naar
huis om zijn overwinningen te vieren. In veel films, boeken en series zie je deze archetypische
elementen terug, maar ook in ons eigen leven. Campbell biedt inspiratie, levenslessen en
inzichten in normen en waarden uit de mythen, religies en culturen van over de hele wereld. Zo
inspireert hij al generaties lang mensen om de mythen die ons leven hebben vormgegeven
opnieuw te ontdekken en onze eigen heldenreis te kiezen. Een inspiratiebron voor schrijvers,
kunstenaars en filosofen en 'de bijbel van Hollywood'. Een klassieker in een prachtige nieuwe
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jas!
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