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Schrijven met stijl helpt je bij de schriftelijke communicatie met familie, vrienden, kennissen, collega's, je baas enzovoort. Vind jij het ook een hele opgave om een goede uitnodiging of een overtuigende sollicitatiebrief te schrijven? Ben je bang dat je niet de juiste formuleringen gebruikt? Dan heb je het juiste boek in handen. In totaal bieden we je in dit boek 36 schrijfvormen aan. In het eerste deel maak je kennis met de familie Ivanov, die in verschillende situaties een aantal teksten schrijft. Zo leer je geschreven tekstsoorten correct gebruiken. In het tweede deel presenteren we de theorie van de verschillende
schrijfvormen die bij de familie Ivanov aan bod kwamen. In dit deel krijg je, onder meer via oefeningen, het antwoord op vragen als: ‘Wat moet er allemaal in mijn brief staan?’ en ‘Hoe formuleer ik mijn gedachten zo goed mogelijk?’ Via het register kun je de schrijfvormen gemakkelijk terugvinden. Over de auteurs Marian Goossens en Ann Hellemans geven al verschillende jaren Nederlands aan anderstaligen. Samen schreven ze Tekst en uitleg 1 met bijbehorende docentenhandleiding, Tekst en uitleg 2 met bijbehorende docentenhandleiding, SPIN 1 en SPIN 2 en de NT2-kalender. Marian Goossens is (co)auteur
van verschillende andere NT2-boeken: Doe wat met grammatica met bijbehorend Oefenboek 1 en Oefenboek 2, Zonder fout! en Margoo voor beginners. Bovendien ontwikkelde ze de website www.margoo.be. Deze website, die meermaals in de prijzen viel, biedt de student Nederlands meer dan 1 300 gevarieerde en praktische oefeningen.
Kos, a thirteen-year-old boy, talks about the most bizarre period in his life. His mother died a few years ago and his dad is having a heart attack – right at the moment Kos makes the winning goal in the championship game. While Kos' father is in the hospital, it looks like the hotel he is running will be a big mess. But Kos and his three sisters do not intend to let that happen! Libby, the responsible oldest sister, Briek, the goth who feels best when she disappears in her music, and afterthought Pel, who is always cheerfully fluttering (preferably in a dress of her mother) put themselves together, and start to run the hotel,
together with their brother Kos. This naturally leads to absurd scenes. Then it turns out that father is deep in financial problems. The hotel is threatened with closure… But the children come up with a solution: someone has to win the local beauty pageant, with a hefty cash prize attached. Just guess who is the prettiest girl of the four of them? Exactly: Kos!
Van brief tot verslag
Docentenmap TaalCompleet A1
Boekblad
Lampas
basisleergang Nederlands voor anderstaligen. 1
Euclides
Is er een boek verschenen over de Joodse geschiedenis van mijn woonplaats? Welke moderne Israelische literatuur is in Nederland beschikbaar? Zijn er Joodse kookboeken en waar vind ik informatie over de kabbala? Op dit soort vragen geeft de Bibliografie over het Jodendom en Israel een antwoord. Het geeft een minitieus overzicht van de boeken in het Nederlandse taalgebied die toegang verschaffen tot de Joodse cultuur en de Israelische samenleving. Korte, doeltreffende omschrijvingen bij de titels geven een goed inzicht in de inhoud van de boeken. Van
wetenschappelijke werken tot kinderboeken, fotoboeken tot romans: alles wat tussen 1992 en 2006 verscheen met een Joodse thematiek heeft zijn plaats gevonden in deze bibliografie. Iedereen die geinteresseerd is in Jodendom en Israel zal hierin veel van zijn gading vinden.
Taaltalent - deel 1' brengt de cursist in zeven hoofdstukken naar niveau A1. Naast de onderdelen lezen, luisteren, spreken en schrijven is er veel aandacht voor grammatica, woordenschat, cultuur, studievaardigheden en taal op het werk. De didactiek bestaat uit drie stappen: voorbereiden, uitvoeren en oefenen. Na deel 1 is de cursist in staat een eenvoudig gesprek te voeren, formulieren in te vullen, korte teksten te schrijven, eenvoudige lees- en luisterteksten te begrijpen en gesprekken te voeren in een werksituatie.0Nieuw: In elke hoofdstuk is het onderdeel ?Werk?
opgenomen. Er wordt aandacht besteed aan de taal en cultuur op de werkvloer, waardoor de cursisten beter worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Online vind je animatiefilmpjes en spreek- en schrijfopdrachten0- Een nieuw introductiehoofdstuk met uitspraakoefeningen voor cursisten;0- De grammaticaregels worden in kleinere stapjes aangeboden en er zijn extra opdrachten toegevoegd;0- Woordenlijsten Nederlands- Engels zijn in het boek aan het einde van ieder hoofdstuk opgenomen;0- De leerdoelen (taalhandelingen) worden genoemd aan het begin van ieder
hoofdstuk;0- Bij de openingsteksten is nu audio opgenomen.
Onderzoekend vermogen voor verpleegkundigen
Schrijven met stijl
Docentenhandleiding
geschikt voor vmbo, havo en vwo
Brinkman's catalogus van boeken en tijdschriften
Civitas - Maatschappijleer voor de tweede fase havo/vwo - Handleiding voor de docent (september 2007)

Dit boek helpt verpleegkundigen in de bachelor-opleiding om hun onderzoekend vermogen te verbeteren. Daarbij wordt uitgegaan van drie belangrijke basiskenmerken: een onderzoekende houding, kennis van anderen toepassen en zelf onderzoek doen. Met behulp van verdiepingsopdrachten, kennistoetsen en casuistiek leert de verpleegkundige kritisch denken en ontwikkelt hij analytische vaardigheden om in de directe patientenzorg praktijkproblemen te herkennen, oplossingen te vinden en deze vervolgens te implementeren.Deel 1 belicht verschillende aspecten
van onderzoekend vermogen: reflectie, leiderschap, evidence-based practice en implementatie. Deel 2 gaat in op de vaardigheden om literatuur te zoeken en op waarde te schatten, en op het doen van praktijkgericht onderzoek. In deel 3 oefent de student met een fictieve casus waarbij hij aan de hand van opdrachten een heel verbetertraject doorloopt. De opdrachten in Onderzoekend vermogen voor verpleegkundigen richten zich niet zozeer op begrip van de gelezen stof, maar op het zelf ontdekken en zelf proberen. Omdat daarvoor geen pasklare antwoorden
bestaan is er een docentenhandleiding waarin per opdracht suggesties zijn opgenomen om in de lessen te gebruiken. Het hele boek, met doorklikbare links naar verdiepende video s en publicaties, is beschikbaar in de digitale leeromgeving. De auteurs hebben ruime ervaring met het begeleiden van verbetertrajecten in de praktijk en met het begeleiden van studenten die hun onderzoekend vermogen al in de praktijk gebruiken om hun professionele taak uit te voeren."
With 1901/1910-1956/1960 Repertoium is bound: Brinkman's Titel-catalohus van de gedurende 1901/1910-1956/1960 (Title varies slightly).
Levende talen
Intercultural Competences
Leerboek Voor Kritisch En Methodisch Probleemoplossend Denken
Bibliografie van de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap
IT en Management
Linguistics is a comprehensive crosslinguistic introduction to the study of language, and is ideal for students with no background in linguistics. A comprehensive introduction to the study of language, set apart by its inclusion of cross-linguistic data from over 80 different spoken and signed languages Explores how language works by examining discourse, sentence-structure, meaning, words, and sounds Introduces
psycholinguistic and sociolinguistic issues, including language acquisition, neurolinguistics, language variation, language change, language contact, and multilingualism Written in a problem-oriented style to engage readers, and is ideal for those new to the subject Incorporates numerous student-friendly features throughout, including extensive exercises, summaries, assignments, and suggestions for further reading
Based on the bestselling Dutch edition of this work, the English edition has been revised and expanded to offer an up-to-date and engaging survey of linguistics for students new to the field
De docentenhandleiding behorende bij Walewein (ISBN 9789053566374)
Bibliografie over het Jodendom en Israël voor het Nederlandse Talgebied, 1992-2006
Jacob van Maerlant *
Uitscheiding / Docentenhandleiding / deel kwalificatieniveau 4 / druk 1 / ING
Schrijf Vaardig : methode met grammaticale opbouw voor anderstaligen. 1
Code
Taalkunde voor de tweede fase van het vwo
Taalkunde is maatschappelijk en cultureel relevante kennis. Het boek Taalkunde voor de tweede fase van het VWO verschilt qua inhoud en doelstelling van de gangbare leergangen voor het schoolvak Nederlands. De inhoud is, anders dan in die leergangen gebruikelijk is, uitsluitend gericht op taalkunde. De belangrijkste deelgebieden daarvan worden in een zevental hoofdstukken op een (populair-)wetenschappelijke manier behandeld. De inhoud staat los van het taalvaardigheidsonderwijs:
taalkunde wordt als autonoom vak beoefend. Het zijn dan ook niet de bestaande lesmethoden Nederlands die tot voorbeeld voor de methode hebben gediend, maar moderne methoden voor vakken als biologie, natuurkunde en scheikunde. Stuk voor stuk vakken die ‘moeilijk’ mogen zijn, uitdagend en in ieder geval niet saai. Nederlands mag daarvan wel iets meer hebben, onder andere om van het huidige imagoprobleem af te komen. Dit boek heeft de bedoeling aan een omslag van het vak bij te
dragen.
Deze docentenhandleiding hoort bij het deel A1 van de de lesmethode Taalcompleet. In de handleiding vind je een overzicht van de onderdelen waaruit het lespakket bestaat, evenals de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan TaalCompleet. De handleiding bevat ook werkbladen, toetsen en de antwoorden van het werkboek.
Principles of Marketing
Geografisch tijdschrift
Robust Vocabulary Instruction
Onderzoekend Vermogen Voor Verpleegkundigen
Nieuw tijdschrift voor wiskunde
GERMAN FOR DUMMIES (With CD)

Over dit boek Het boek IT en Management is gebaseerd op de inhoud van de I-Tracks module IT Management Foundation (ITMF). Deze module komt zowel voor in de Academy Track als in enkele Shorttracks. De inhoud van deze module is gericht op het kijken naar organisaties op basis van organisatiestructuren en op de ICT-strategie en –organisatie. Ontwikkeling en beheer van informatiesystemen vindt plaats in de context van een organisatie. Bij het opstellen
van een ICT-strategie van een organisatie moet niet alleen rekening gehouden worden met de ICT-organisatie, maar ook met het totale organisatiebeleid. De informatiebehoefte van de totale organisatie is leidend voor de ICT-strategie. Met het ontwikkelen van een goede ICT-strategie kan de informatievoorziening goed gestroomlijnd worden en daarmee kan de hele organisatie ondersteund worden. Voor een ICT’er is het daarom niet alleen van belang om te weten
hoe een ICT-strategie tot stand komt, maar ook om meer kennis te hebben van het functioneren van organisaties in het algemeen. Hiertoe komen verschillende soorten organisaties aan de orde en de manier waarop de ICT invloed heeft op een organisatie. Doelgroep De module is gericht op (aankomende) ICT’ers die kennis van en inzicht in organisaties en strategievorming nodig hebben voor hun functioneren. De module is vooral interessant voor ICT-consultants,
voor ICT’ers die hogerop willen komen of voor ICT’ers die in leidinggevende of managementposities werkzaam zijn. Daarnaast is deze module bij uitstek geschikt voor niet-ICT’ers die leidinggeven en verantwoordelijk zijn voor strategie en beleid in organisaties. Deze module sluit aan bij het niveau dat nodig is om in de beoogde rollen in een organisatie te functioneren. De module IT and Management Foundation is één van de negen modulen voor het behalen
van een Academy Foundation Certificaat en de module ITMF is een onderdeel van de short track IT Project Management. De module is in principe verplicht voor iedereen die een Academy Track wil gaan volgen.
"Exciting and engaging vocabulary instruction can set students on the path to a lifelong fascination with words. This book provides a research-based framework and practical strategies for vocabulary development with children from the earliest grades through high school. The authors emphasize instruction that offers rich information about words and their uses and enhances students' language comprehension and production. Teachers are guided in selecting
words for instruction; developing student-friendly explanations of new words; creating meaningful learning activities; and getting students involved in thinking about, using, and noticing new words both within and outside the classroom. Many concrete examples, sample classroom dialogues, and exercises for teachers bring the material to life. Helpful appendices include suggestions for trade books that help children enlarge their vocabulary and/or have
fun with different aspects of words"-Bringing Words to Life
Walewein
Do you speak English? Part 1, docentenhandleiding + antwoordenboekje
een onderwijskundig onderzoek naar het functioneren van handleidingen bij schoolboeken in de brugklas
maandblad voor de didactiek van de wiskunde
Taaltalent. Deel 1. Leergang Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen

In a multicultural environment, having intercultural competences is the most important determining factor between success and failure. This concise book introduces the topic for students and scholars. Building upon an accessible understanding of cultural differences, the author provides various models for understanding and framing culture. Theory is linked to practice by examining how to deal with intercultural conflicts via practical examples and advice. Students striving to perform well in intercultural environments, will benefit from reading this book which helps them convert
models and cultural knowledge into practical skills.
Docentenhandleiding, behorende bij Jacob van Maerlant ISBN 978 90 5356 246 8
docentenhandleiding
Het Posterproject 2: woordenschatuitbreiding voor leerjaar 2 in het voortgezet onderwijs
The Big L Hotel
Linguistics
Leerboek voor kritisch en methodisch probleemoplossend denken
Habla español?, docentenhandleiding + antwoordenboekje

Aangevuld met de bibliografie van de friese taal- en literatuurwetenschap.
Bedoeld voor allochtone leerlingen in het voorgezet onderwijs die een beperkte woordenschat hebben. De doelstelling van de methode is dat de leerlingen lastige schooltaalwoorden receptief beheersen. Tegerlijkertijd wil het project zo veel mogelijk docenten betrekken bij de verbetering van de schoolse taalvaardigheid van de leerlingen. Het materiaal bestaat uit een docentenhandleiding met
alle posterzinnen en extra voorbeeldzinnen, toetsen met antwoorden en de invulteksten met antwoorden, een werkschrift en (nieuw voor deel 2) een bureaustandaard (ipv posters).
Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken
Zo zijn onze manieren
Repertorium van werken, in Vlaanderen uitgegeven, of door monopoliehouders ingevoerd
Handleidingen in het onderwijs
From the Middle Ages to the Present
Brinkman's Cumulatieve catalogus van boeken de in Nederland en vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukte

German For Dummies uses the renowned Berlitz approach to get you up and running with the language - and having fun too! Designed for the total beginner, this guide - with dialogue and pronunciation audio CD included - introduces you to basic grammar, then speedily have you talking about: Dining out; Shopping; The office; Planning a trip; Recreation; Partying; Trains, planes, and automobiles.Table of contents· Getting Started.· German in Action· German on the Go· The Part of Tens
The first general history of the evolution of European states and nations from medieval times to the present.
States, Nations and Nationalism
Voorlichting En Advies in de Apotheek
Inleiding informatica

For the Principles of Marketing course. Ranked the #1 selling introductory marketing text, Kotler and Armstrong's Principles of Marketing provides an authoritative and practical introduction to marketing. The Tenth Edition is organized around a managing customer relationships framework that is introduced in the first two chapters, and then built upon throughout the book. Real world applications appear in every
chapter and every vignette is new or has been updated. The text is complemented by an extensive ancillary package, from all new videos on VHS, online, and DVD to a new Presentation Manager CD-ROM for instructors.
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