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2, 3 of 4 nummers
per jaar, gericht op
het hoger secundair
onderwijs

Twee gedifferentieerde
versies: ‘Intermediate’ en
‘Advanced’ (twee aparte
magazines)

Actuele teksten,
afgestemd om de
beoogde doelgroep
uit te dagen

Uitgebreid didactisch
pakket, ondersteund
door digitale content
op de website

Digitaal platform met extra
teksten en interactieve
didactiek, inclusief
leerlingvolgsysteem

Het Alquin Magazine digitale platform biedt u een
licentie van één schooljaar met toegang tot:

Een volwaardige methode
voor de bovenbouw
HAVO - VWO!

Alquin Magazine Digitaal Platform
We kijken terug op een roerig schooljaar waarin we onze
klanten online hebben bijgestaan met ‘digimagazines’.
Wij hebben echter niet stilgezeten en zijn trots u dit
schooljaar een digitaal platform voor Alquin Magazine
te presenteren.
Dit schooljaar bepaalt u zelf hoe uw lessen Engels er
uit gaan zien en bent u op iedere situatie voorbereid;
leest u teksten liever op papier of geeft u voorkeur
aan interactieve didactiek online, compleet met
leerlingvolgsysteem? Dit jaar bieden wij u voor iedere
Alquin Magazine abonnee de mogelijkheid om met
een introductieaanbieding een licentie aan te schaffen
met toegang tot het nieuwe digitale platform. Zo kunt
u straks digitaal lesgeven met de kwaliteit die u van ons
gewend bent.

Een ‘gallerij’ aan teksten op ERK niveau A2, B1, B2 en
C1.
Hetzelfde omvangrijke didactische pakket wat u
van ons gewend bent, maar dan in een intuïtieve,
prachtig vormgegeven digitale omgeving waarin
audio en video volledig zijn geïntegreerd.
Een leerlingvolgsysteem; deel uw leerlingen
in klassen in en volg hun voortgang. Zie welke
leerlingen of welke oefeningen uw aandacht nodig
hebben.
Een omgeving die zich leent voor zowel klassikaal als
zelfstandig werken; door de uitgebreide feedback op
vragen leren uw leerlingen wáárom een antwoord
goed is.
Een oefenomgeving voor Vocabulary en Keywords in
context; uw leerlingen bereiden zich zo gemakkelijk
voor op een overhoring.
Digitale toetsmogelijkheden; overhoor uw leerlingen
op Vocabulary of Keywords in context.
Nieuwe teksten worden continu toegevoegd
terwijl een basis selectie ‘blijft staan’; zo heeft u de
komende schooljaren altijd een lessenplan paraat.
De ideale omgeving om leerachterstanden weg te
werken; veel teksten en bijbehorende didactiek
op ieder ERK niveau om de vaardigheden van uw
leerlingen naar het juiste niveau te brengen.
De mogelijkheid om te differentiëren op niveau:
laat leerlingen zelfstandig in hun eigen tempo hun
niveau verbeteren.
Een omgeving die werkt op alle soorten devices. Zo
kunnen uw leerlingen zelfs op hun mobiele telefoon
aan de slag!
In het fysieke Alquin Magazine verzorgen we ieder
kwartaal weer acht nieuwe teksten met bijbehorende
didactiek; niveaugericht en afgestemd op de actualiteit.
NB: hoewel er enige overlap zal zijn, verschillen de
teksten op het digitale platform van de teksten in het
Magazine.
De licenties worden geactiveerd met unieke schoolcodes
en kunnen in Nederland ook worden ontsloten met een
single-sign-on koppeling binnen uw Entree omgeving.

Nieuwsgierig maar toch graag
eerst een proeflicentie? Laat
het ons weten. Een ‘click-

through’ demo is vanaf half april beschikbaar en vanaf
half mei kunnen we u tijdelijk toegang verschaffen tot
een volwaardige demo-omgeving.

Alquin Magazine - Folio
Twee niveaus: Intermediate en Advanced
Alquin Magazine wordt in twee versies aangeboden,
‘Intermediate’ (ERK A2 en B1) en ‘Advanced’ (ERK
B2 en C1). U kunt op ieder 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.
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.

Download - Didactiek
U krijgt bij ieder nummer op de Alquin website twee
download-opties: één voor uw leerlingen (Students’
section) én een volledig pakket voor uzelf in de
Teachers’ section. U kunt het complete didactische
materiaal bijvoorbeeld op een usb-stick zetten. In deze
download treft u dan tevens een grote hoeveelheid
audio- en videomateriaal aan, met uiteraard in het
werkboek de bijbehorende oefeningen voor kijk- en
luistervaardigheid.
Multiple choice
De teksten zijn ook voorzien van gevarieerde multiple
choice opdrachten, met uitwerkingen in de Teachers’
guide. Zo raken leerlingen vertrouwd met het format
en werken ze toe naar hun eindexamen.
Diagnostische vocabulary toetsen
De afsluitende Wrap-up tests worden gecomplementeerd met diagnostische toetsen voor het
onderdeel Keywords in context.

Examenpakketten
Voor iedere afdeling (VMBO-GT - HAVO - VWO) bestaan
de examenpakketten uit twee boeken, beide op A4formaat. 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.

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 website.

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

digiboeken
Bij de aanschaf van een folio exemplaar van onze boeken stellen wij u dit jaar in staat om voor slechts één euro
extra ook het bijbehorende ‘digiboek’ aan te schaffen. Met deze online versie van het boek kunnen u en uw
leerlingen altijd en overal op een device aan de slag.
Wanneer de licenties bij VanDijk, Iddink of OsingadeJong zijn besteld, worden de licenties in de meeste
gevallen rechtstreeks klaargezet in het ELO portaal van uw school. Wanneer u de licenties buiten Nederland
of rechtstreeks bij Alquin heeft besteld kunt u de licenties activeren door middel van het invoeren van een
activatiecode.

BESTELLEN
U kunt voor volgend schooljaar al onze materialen bestellen door middel van uw schoolboekenlijst. Het Alquin
Magazine pakket kan ook rechtstreeks worden besteld via www.alquin.com/order. Liever eerst een vrijblijvend
inzagepakket of een proeflicentie? Neem contact met ons op via mail@alquin.com of (+31) (0)411 - 684735.
Wij helpen u graag verder!

Alquin
Magazine
		 		
Prijs
€ 23,00
€ 21,00
€ 19,00

Folio + Licentie
Digitaal Platform
9789492594860
9789492594877
9789492594884

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

Folio
9789492594525
9789492594532
9789492594549

Prijs
€ 24,00
€ 23,00
€ 22,00

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

9789492594556 € 23,00 9789492594891 € 24,00
9789492594563 € 21,00 9789492594907 € 23,00
9789492594570 € 19,00 9789492594914 € 22,00

Examentraining
VWO Examentraining 2021-2022
Boek 1 (teksten)
Boek 2 (uitwerkingen)
Combinatie (teksten + uitwerkingen)

Folio
9789492594587
9789492594594
9789492594648

Prijs
€ 15,00
€ 15,00
€ 25,00

Folio + Digiboek
9789492594679
9789492594686
9789492594693

Prijs
€ 16,00
€ 16,00
€ 26,00

HAVO Examentraining 2021-2022
Boek 1 (teksten)
Boek 2 (uitwerkingen)
Combinatie (teksten + uitwerkingen)

Folio
9789492594600
9789492594617
9789492594655

Prijs
€ 15,00
€ 15,00
€ 25,00

Folio + Digiboek
9789492594709
9789492594716
9789492594723

Prijs
€ 16,00
€ 16,00
€ 26,00

VMBO-GT Examentraining 2021-2022
Boek 1 (teksten)
Boek 2 (uitwerkingen)
Combinatie (teksten + uitwerkingen)

Folio
9789492594624
9789492594631
9789492594662

Prijs
€ 15,00
€ 15,00
€ 25,00

Folio + Digiboek
9789492594730
9789492594747
9789492594754

Prijs
€ 16,00
€ 16,00
€ 26,00

Grammar Rules OK!!
Folio
Prijs
Grammar Rules OK!!
9789491473036 € 19,00
Grammar Rules OK!! Exercises
9789491473043 € 15,50
Combinatie (Grammar Rules OK!! + Exercises) 9789491473180 € 29,00

Folio + Digiboek
9789492594761
9789492594778
9789492594785

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

Folio
9789491473067
9789491473081
9789491473104
9789491473128
9789491473593
9789492594068

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

Folio + Digiboek
9789492594792
9789492594808
9789492594815
9789492594822
9789492594839
9789492594846

Prijs
€ 15,50
€ 15,50
€ 15,50
€ 15,50
€ 15,50
€ 15,50

9789491473586 € 49,00 9789492594853 € 52,00

BESTELLEN
U kunt voor volgend schooljaar al onze materialen bestellen door middel van uw schoolboekenlijst. Het Alquin
Magazine pakket kan ook rechtstreeks worden besteld via www.alquin.com/order. Liever eerst een vrijblijvend
inzagepakket of een proeflicentie? Neem contact met ons op via mail@alquin.com of (+31) (0)411 - 684735.
Wij helpen u graag verder!

Prijs
€ 20,00
€ 16,50
€ 30,00

