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1. ALQUIN MAGAZINE

Alquin Magazine is een tijdschrift met actuele teksten die aansluiten op 
de belevingswereld en het niveau van de leerlingen. De teksten worden 
geselecteerd en bewerkt door het Alquin-redactieteam en een speciaal 
samengesteld panel van leerlingen.

Het Alquin Magazine verschijnt twee keer per jaar en wordt in twee varianten 
aangeboden: ‘Intermediate’ (met teksten op ERK A2- en B1-niveau) en 
‘Advanced’ (met teksten op ERK B2- en C1-niveau). 

2. ALQUIN MAGAZINE - WERKBOEK

Onze redactie, bestaande uit (voormalige) leerkrachten, onderwijsdeskundigen 
en educatief auteurs, stelt een bijzonder uitgebreid en gevarieerd didactisch 
pakket (altijd afgestemd op het betreffende ERK-niveau) samen. Zo kunnen 
leerlingen zich tot competente tweedetaalgebruikers  ontwikkelen en hun 
taalvaardigheden verbeteren die bij elke tekst aan bod komen, met name: 
reading comprehension, speaking, listening en writing. 

We bieden het didactisch materiaal volledig in het Engels aan (met de 
doeltaal als leertaal) en verrijken deze met toegepaste grammar, vocabulary 
en creatieve literature verwerkingsopdrachten. 

We brengen de leerlingen in verbinding met de taal, de tekst, de leerkracht 
en met elkaar. We bouwen niet alleen aan hun taalcompetenties, maar 
zetten ook in op open dialogen, kritisch denken en creativiteit op het niveau 
van de leerling. 

ALQUIN - 
CONNECTING 
YOUTH.  
Alquin ontwikkelt spraakmakend 
lesmateriaal om leerlingen te 
prikkelen en de onderlinge 
dialoog tussen de leerlingen en 
de leerkracht te stimuleren. Met 
deze heldere visie als rode draad 
ondersteunt Alquin al meer dan 30 
jaar leerlingen in het ontwikkelen 
van een gezonde taalvaardigheid.

Een team van zowel (voormalige) 
leerkrachten als leerlingen uit 
verschillende leerjaren en scholen 
selecteert interessante en relevante 
onderwerpen om de lesstof 
aantrekkelijk te houden. Dankzij onze 
actieve kennis van wat er leeft in 
de klas, vinden zowel leerlingen als 
leerkrachten ons lesmateriaal zeer 
fijn om mee te werken. 

Jaarlijks geven wij een vernieuwde 
uitgave uit van fysiek lesmateriaal 
en daarnaast bieden wij een digitaal 
leerplatform aan waar extra teksten 
en opdrachten te vinden zijn, samen 
met een volledig geïntegreerde 
didactiek om nog meer uit de 
taalontwikkeling te halen. Omdat 
wij alles op alles zetten om het best 
mogelijke lesmateriaal aan te bieden, 
horen wij dan ook graag hoe wij u 
kunnen helpen leerlingen taalkundig 
in hun kracht te zetten.
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3. TEACHERS’ SECTION

Op de Teachers’ Section van onze website vindt u de 
‘Teachers’ Guide’ met de antwoorden en vindt u diverse, 
afsluitende toetsen. De afsluitende ‘Wrap-up tests’ toetsen 
het tekstbegrip. Verder vindt u hier ook diagnostische 
toetsen voor het vocabulary-onderdeel ‘Keywords in 
Context’. Ook zijn er extra inzetbare ‘Gap-fill’-toetsen als 
download beschikbaar. 

Om het aanbod zo compleet en divers mogelijk te 
maken, is er naast audio-opnames van alle teksten ook 
videomateriaal beschikbaar voor het verbeteren van de 
kijk- en luistervaardigheden van de leerlingen. Tot slot vindt 
u hier vanaf schooljaar 2023-2024 ook al onze Vocabulary 
en Keywords in Context-lijsten in Word-formaat die u 
makkelijk zelf kan verwerken in overhoringen of in diverse 
oefenprogramma’s zoals het WRTS kunt integreren. 

4. ALQUIN MAGAZINE – SPECIAL EDITIONS 

Nieuw in schooljaar 2023-2024 zijn onze special editions. 
Voor deze edities van het Alquin Magazine selecteren wij 
binnen specifieke thema’s relevante, prikkelende teksten 
die aansluiten op de belevingswereld van jongeren. Bij al 
deze teksten hoort een uitgebreid didactisch pakket om 
leerlingen vertrouwd te maken met alle facetten van de 
Engelse taal.

In tegenstelling tot onze reguliere Alquin Magazines zullen 
deze special editions de komende schooljaren beschikbaar 
blijven, terwijl we elk jaar nieuwe titels toevoegen. Zo kunt u 
straks kiezen uit een prachtige selectie aan themanummers 
en beslist u elk jaar zelf welke thema’s in uw klas aan bod 
komen.

Voor schooljaar 2023-2024 kunt u kiezen uit de thema’s 
This is Me (met teksten over identity and perspectives 
vanuit het standpunt van de huidige generatie jongeren) 
en The Ways of Our World (met teksten over power, 
history and conflict in de wereld waarin jongeren nu leven). 

Ook onze themanummers zijn beschikbaar in twee 
varianten: Intermediate (met teksten op ERK A2- en B1-
niveau) en Advanced (met teksten op ERK B2- en C1-
niveau).

5. DIGITAL PLATFORM

Het digitale platform bij het Alquin Magazine is een apart 
product. Wanneer u een abonnement op het papieren 
Alquin Magazine neemt, krijgt u automatisch toegang tot de 
‘Teachers’ Section’ op onze website.

Wanneer u daarnaast een licentie op het digitale platform 
neemt voor het betreffende schooljaar, ontvangt u extra 
toegang tot:
• een uitgebreide selectie teksten op ERK-niveau A2, B1, 

B2 en C1,
• een selectie teksten uit de huidige Magazines, maar 

vooral ook uit edities van voorgaande jaren,
• een compleet didactisch pakket in een digitale omgeving 

met audio- en videomateriaal,
• een omgeving geschikt voor digitaal lesgeven, thematisch 

lesgeven en om mee te differentiëren,
• een followupsysteem om de activiteiten van leerlingen bij 

te houden,
• toegang op alle soorten eindapparaten, inclusief mobiele 

telefoons.

De licenties activeren gebeurt met unieke schoolcodes. 

NIEUW



NIEUW

U kunt voor het schooljaar 2023 – 2024 al 
het materiaal rechtstreeks bestellen via de 
Alquin-website: www.alquin.com/order

BESTELLEN

U kunt voor het schooljaar 2023-2024 al het materiaal rechtstreeks bestellen via de 
Alquin-website: www.alquin.com/order

Wilt u liever eerst vrijblijvend een pakket ontvangen om u een beeld te vormen van 
de inhoud? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres mail@alquin.com of 
telefonisch op het nummer +31 411 684 735. 

ALQUIN
PRIJSLIJST

2023 - 2024

Advanced 
Folio Prijs

Folio + Licentie 
Digitaal Platform Prijs

Alquin Magazine (advanced) 2 nummers 9789083217925 € 20,50 9789083217949 € 22,50

Alquin Magazine (advanced) 2 nummers + special edition – theme 1: 
This is Me (advanced)

9789083217963 € 25,00 9789083299501 € 27,00

Alquin Magazine (advanced) 2 nummers + special edition – theme 2: 
The Ways of our World (advanced)

9789083217970 € 25,00 9789083299518 € 27,00

This is Me Folio Verschijnt Prijs

Alquin Magazine special edition – theme 1: This is Me (intermediate) 9789083299549 sep 2023 € 12,50

Alquin Magazine special edition – theme 1: This is Me (advanced) 9789083299556 sep 2023 € 12,50

ALQUIN MAGAZINE

SPECIAL EDITIONS

Intermediate
Folio Prijs

Folio + Licentie 
Digitaal Platform Prijs

Alquin Magazine (intermediate) 2 nummers 9789083217932 € 20,50 9789083217956 € 22,50

Alquin Magazine (intermediate) 2 nummers + special edition – 
theme 1: This is Me (intermediate)

9789083217987 € 25,00 9789083299525 € 27,00

Alquin Magazine (intermediate) 2 nummers + special edition – 
theme 2: The Ways of our World (intermediate)

9789083217994 € 25,00 9789083299532 € 27,00

The Ways of our World Folio Verschijnt Prijs

Alquin Magazine special edition – theme 2: The Ways of our World (intermediate) 9789083299563 jan 2024 € 12,50

Alquin Magazine special edition – theme 2: The Ways of our World (advanced) 9789083299570 jan 2024 € 12,50


