
NEDERLANDS

ned anders 1 & 2
Een nieuwe methode Nederlands voor de 1e graad, aangeboden in een handige werkmap. Het 
losbladige concept maakt het mogelijk om flexibel om te gaan met de verschillende leerstofon-
derdelen. De leraar kan vlot katernen verplaatsen en eigen materiaal toevoegen.

Voor meer informatie surf naar www.averbode.be/nedanders.

Vlaamse Filmpjes
Abonneer uw leerlingen op 15 boeiende ver-
halen per schooljaar.

Elk boek (van bekende jeugdauteurs) bevat 
illustraties en bestaat uit 32 pagina’s.

 
Informatie over het abonnement vindt u op  
www.averbode.be/vlaamsefilmpjes.

Fahrenheit
15 titels jeugdliteratuur 

• Eenvoudig leesniveau 

•  Volledig op maat van leerlingen bso, tso 
en anderstaligen 

•  Beperkt volume en rechtlijnige verhaal-
structuur 

•  Met didactisch materiaal voor de leer-
kracht op de website

+ 4 titels “Lecture commentée”:

h  Op de rechterpagina: de nederlandse 
tekst

h  Op de linkerpagina: grammatica en 
woordenschat

 • Geluk in een pil (M. de Ridder)

 • De hond van Roosevelt (A. Sax)

 • Haat kwadraat (F. Zwigtman)

 • De kooi (R. Langenus) 

De lijst van alle beschikbare titels vindt u op 
www.averbode.be/fahrenheit.

BieBOX
•  50 verhalen van bekende jeugdschrijvers: Bracke, 

Provoost e.a. in één handige doos 

•  Leerlingen motiveren tot genietend lezen en 
luisteren

• Bevordert de leesvaardigheid

• Met een AUDIO-CD !

De verhalen zijn gerangschikt volgens thema:   
mysterie; fantasie; hier-en-nu; liefde; andere cul-
tuur;  mythe. 

Een didactische handleiding met 25 originele lestips die telkens verwijzen naar de meest pas-
sende verhalen, de valkuilen en het nut van de oefening (24 p.).

De bijbehorende audio-cd bevat een aantal voorgelezen verhalen en is ideaal voor luistervaar-
digheid, zelfstandig leren en dyslectische kinderen.

Dankzij het handige steekkaartensysteem (50 kaarten) kunnen verschillende leerlingen op 
hetzelfde moment een verhaal lezen. Biebox kan gemakkelijk meegenomen worden van de ene 
naar de andere klas. De korte, uitnodigende verhalen zijn ook ideaal om een vrij moment in de 
les zinvol in te vullen.

GESCHIEDENIS

passages
5 handboeken:

3e leerjaar:  De middeleeuwen (500-1500)
4e leerjaar:  De nieuwe tijd (1500-1815)
3e graad:  De 19e eeuw (1815-1918)
                   Het interbellum (1918-1945)
  Na WO II (1945-2001)

• Herwaardering van het verhaal

• Begripshistorische aanpak

• Evenwicht tussen (duidelijke) lestekst en bronnen

•  Originele onderwerpen, vernieuwende selectie  
aan bronnenmateriaal

• Nauwkeurige en volledige bronvermelding

•  Raakpunten met de leefwereld en interessesfeer van 
jongeren (geschiedenis van concreet naar abstract)

• Mogelijkheid om een eigen traject uit te stippelen

•  Online didactische ondersteuning (gemakkelijk aan-
pasbaar) : www.averbode.be/passageplus.

actualquartO dOssiers 
Dossiers (24p) over thema’s uit de samenleving en 
actualiteit. 

•  De 20e eeuw – Een wereld in beweging

•  Stem lokaal ! (verkiezingen) – 2e/3e graad  

•  De gemeente en de verkiezingen – 1e graad   

•  Nationalisme

NIEUW !

NIEUW !

WETENSCHAPPEN (BIOLOGIE)

ZuurstOF  - 1e en 2e leerjaar 
Het handboek dient als referentiewerk of als hulpmiddel dat de leer-
lingen kunnen gebruiken om het werkboek in te vullen. 
Elke les beslaat 2 of 4 pagina’s en eindigt met een samenvatting. Elk 
deel van het handboek eindigt ook met een algemene samenvatting.

• Experimenteel aanbrengen van de leerstof

• Samenvatting per les en per deel 

• Funexperimenten voor thuis

• Interessante weetjes 

• Test jezelf  

Conform het Vlaamse leerplan natuurwetenschappen. De leerstof 
komt voor 70 % overeen met de Socles de Compétences van de  
Fédération Wallonie-Bruxelles.  

VOOR ELkE LEERjAAR: 

• Een handboek

• Een werkboek (met excursies, laboproeven, oefeningen)

• Een leerwerkboek  (theorie en werkboek gebundeld)

• Didactische website met bordboek (voor TBI)

Voor meer informatie surf naar www.averbode.be/zuurstof.
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