Alquin Magazine

				
Alquin magazine (advanced) 4 nummers
Alquin magazine (advanced) 3 nummers
Alquin magazine (advanced) 2 nummers

ISBN nummer
9789492594372
9789492594389
9789492594396

Prijs
€ 23,50
€ 21,00
€ 19,00

Alquin magazine (intermediate) 4 nummers
Alquin magazine (intermediate) 3 nummers
Alquin magazine (intermediate) 2 nummers

9789492594402
9789492594419
9789492594426

€ 23,50
€ 21,00
€ 19,00

Examenpakketten 		
ISBN nummer

Prijs

VWO 2020-2021
Boek 1 (teksten)					
Boek 2 (uitwerkingen)					
Combinatie (teksten + uitwerkingen)		

9789492594433
9789492594440
9789492594457

€ 15,00
€ 15,00
€ 25,00

HAVO 2020-2021
Boek 1 (teksten)					
Boek 2 (uitwerkingen)					
Combinatie (teksten + uitwerkingen)		

9789492594464
9789492594471
9789492594488

€ 15,00
€ 15,00
€ 25,00

VMBO-GT 2020-2021
Boek 1 (teksten)					
Boek 2 (uitwerkingen)					
Combinatie (teksten + uitwerkingen)		

9789492594495
9789492594501
9789492594518

€ 15,00
€ 15,00
€ 25,00

ISBN nummer
9789491473036
9789491473043
9789491473180

Prijs
€ 19,00
€ 15,50
€ 29,00

Literature			

		
Literature - The Middle Ages			
Literature - Renaissance			
Literature - 18th century			
Literature - The Romantic Period			
Literature - 19th century (part 1)			
Literature - 19th century (part 2)			

ISBN nummer
9789491473067
9789491473081
9789491473104
9789491473128
9789491473593
9789492594068

Prijs
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50

Combinatiepakket:					
The Middle Ages, Renaissance, 18th century,
The Romantic Period, 19th century (part 1),
19th century (part 2)					

9789491473586

€ 52,00

Grammar Rules OK!!			
Grammar Rules OK!!					
Grammar Rules OK!! Exercises			
Grammar Rules OK!! + Exercises			

Plaats uw bestelling online: www.alquin.com/order

Examenpakketten

Voor iedere afdeling (VMBO-GT / HAVO /
VWO) bestaan de examenpakketten uit twee
boeken, beide op A4-formaat. In het eerste
boek treft u de examenteksten aan, inclusief
die van het meest recente eindexamen. Het
tweede boek biedt u uitgebreide uitleg bij
alle antwoorden, waarbij zowel de juiste als
de onjuiste antwoorden van commentaar zijn
voorzien.

Download - Didactiek

Een volwaardige methode
voor de bovenbouw
HAVO - VWO!
Twee niveaus:
Intermediate & Advanced

Alquin Magazine wordt in twee versies aangeboden,
‘Intermediate’ (ERK A2 en B1) en ‘Advanced’ (ERK B2 en C1).
Iedere collega krijgt bij elke zending een presentexemplaar
van beide uitgaves, zodat iedereen voortdurend zicht heeft
op de versie die het beste aansluit bij het niveau van zijn/haar
leerlingen. U kunt op elk gewenst moment van het schooljaar
tussentijds overstappen van het ene niveau naar het andere.
U dient dat uiteraard wel tijdig aan ons kenbaar te maken.
Wij leveren vier nummers per jaar. Zoals u kunt zien in het
bijgaand besteloverzicht is het ook mogelijk te kiezen voor
een abonnement op drie of twee nummers.

alquin Magazine - werkboek

Het volledige Alquin redactie team draagt bij aan de keuze
en de bewerking van al het tekstmateriaal, alsmede aan de
samenstelling van een bijzonder uitgebreid didactisch pakket,
dat steeds nauwkeurig afgestemd is op het ERK-niveau van
het betreffende artikel.
Het didactisch pakket is uitermate veelzijdig en omvangrijk.
Oordeelt u zelf en leg, om dat goed te kunnen doen, het
overzichtelijke werkboek naast het grote aanbod aan teksten!

U krijgt bij ieder nummer, op de Alquin site, twee downloadopties: één voor uw leerlingen ‘Students’ section’ (waarbij alles
wat niet voor hun ogen bestemd is, uiteraard niet beschikbaar
is) én een volledig pakket voor uzelf in de ‘Teachers’ section’.
U kunt het complete didactische materiaal bijvoorbeeld op
een usb-stick zetten. Zo wordt het mogelijk om de toetsen
en antwoorden eventueel op een digibord aan uw leerlingen
te tonen zonder de noodzaak van een internetverbinding. In
deze download treft u tevens een grote hoeveelheid audioen videomateriaal aan, met uiteraard, in het werkboek, de
bijbehorende oefeningen voor kijk- en luistervaardigheid.

Multiple choice

De teksten zijn ook voorzien van gevarieerde m.c.-opdrachten,
met uitwerkingen in de Teachers’ guide (ook d.m.v. uw
download-optie aan te bieden op het digibord).

Diagnostische vocabulary toetsen

De afsluitende ‘Wrap-up tests’ worden gecomplementeerd
met diagnostische toetsen voor het didactische onderdeel
Keywords in context.
We streven ernaar om u met de Alquin Magazine
pakketten een niveaugericht en actueel product
aan te bieden, een eigentijds concept, waarin alle
vaardigheden aan bod komen. Ook bieden wij u de
mogelijkheid een keuzepakket samen te stellen binnen
de budgettaire mogelijkheden van uw school.
Onze primaire doelstelling blijft om u en uw
leerlingen eersteklas lesmateriaal aan te reiken
voor het vak Engels in de bovenbouw. Wij hopen u
komend schooljaar (wederom) als abonnee te mogen
begroeten!

Grammar rules OK!!

Grammar Rules OK!! (met een separaat boek
Exercises) is een prachtig vormgegeven, contrastieve
grammatica, met een stap-voor-stap benadering van
alle belangrijke grammaticale onderwerpen. Keys to
the exercises, met uitleg, toetsen en antwoorden vindt
u op de site.

Literature

Wij bieden u een serie schitterende
full-colour katernen die de complete
canon van de Engelse literatuur
bestrijken. Antwoorden op de vragen en
toetsen (inclusief antwoordmodellen)
vindt u op onze site. Tot dusver zijn
er een vijftal periodes in separate
katernen beschikbaar: The Middle
Ages, Renaissance, 18th century, The
Romantic Period en 19th century (in twee
katernen).

U kunt voor volgend schooljaar onze materialen bestellen door middel van uw schoolboekenlijst en rechtstreeks
via www.alquin.com/order. Als u inhoudelijke vragen heeft, kunt u ons bereiken op mail@alquin.com of
telefonisch op 0411-684735.

