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Nederlands In Actie

Traditional Chinese edition of the New York Times bestseller All the bright places by Jennifer Niven. A must read teen novel about two high
school kids who are marginalized, both fragile, broken, depressed, yet passionately want to live. The book is soon to be a major motion
picture starring Elle Fanning. In Traditional Chinese. Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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Ages 3 and over.
Kniha popisuje výslovnost nizozemštiny z pohledu ?eského mluv?ího. Za?azuje nizozemštinu mezi germánské jazyky, vysv?tluje její
evropské variety a srovnává hlásky nizozemštiny a ?eštiny. Slouží jako p?íru?ka pro studenty nizozemštiny, kde se mohou dozv?d?t, jak
správn? vyslovovat jednotlivé hlásky, jak je nezam??ovat za ?eské a jak vyslovovat hlásky v kontextu. D?ležitou sou?ástí je i pojednání o
artikula?ních bázích obou jazyk?, které vysv?tluje, jak jsou v nizozemštin? nastavena mluvidla a jak se pohybují a to na základ? srovnání
frekvencí hlásek.
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Traditional Chinese edition of The Tattooist of Auschwitz.
Traditional Chinese edition of A Southern Vampire Novel:Dead as a Doornail In Traditional Chinese. Distributed by Tsai
Fong Books, Inc.
Simplified Chinese edition of To All the Boys I've Loved Before
Chinese edition of Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Nederlands in actie' is een totaalmethode NT2 voor hoger opgeleiden, van niveau A2 naar B1. In elk hoofdstuk komen
steeds alle vaardigheden aan bod: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Daarnaast is er aandacht voor de uitbreiding
van de woordenschat en de grammaticale kennis. Bij alle onderdelen ligt het accent op het actief gebruik van de taal in
betekenisvolle situaties. Het boek bevat acht hoofdstukken, elk met een eigen thema. Aan bod komen: werk, studie en
vrije tijd, reizen, gevoelens, onderwijs, buitenlanders in Nederland, relaties, economie en kunst. De auteurs bieden de
leerstof zeer gevarieerd aan. Er is gekozen voor herkenbare teksten en beeldfragmenten uit het dagelijks leven, met
aansprekende opdrachten en actieve werkvormen. Aan het eind van elk hoofdstuk staan vragen waarmee de cursist kan
reflecteren op zijn vaardigheden.

Praktisch handboek voor leerkrachten in het voortgezet onderwijs en vormingscentra voor het aanleren van
samenwerkingsvaardigheden bij hun leerlingen.
??50??????????? ? ??????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????--???????????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????--???????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????…… ? ?????????????????????????????????????????--???????????????? ? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????……????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????????????……
Nederlands naar perfectie' is een totaalmethode Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen. De uitgave brengt cursisten van
niveau B2 naar niveau C1. De acht hoofdstukken zijn opgezet rond een breed scala aan wetenschappelijke thema's. Naast de
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vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken is er veel aandacht voor uitbreiding van de woordenschat. Cursisten maken
kennis met de finesses van de taal en met typisch academisch taalgebruik. De focus ligt op populairwetenschappelijke teksten en
beeldfragmenten, maar daarnaast biedt de uitgave ook opdrachten bij sketches, liedjes en columns, om het geheel te
verluchtigen. Enkele lastige grammaticakwesties worden nog eens herhaald. Verder vinden cursisten in 'Nederlands naar
perfectie' veel mogelijkheden om taalvaardiger te worden binnen de context van studie en carrière, zoals bij het houden van een
presentatie of het schrijven van een betoog.
Nederlands in gang is een beginnersmethode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen. Verdeeld over achttien hoofdstukken komen
alledaagse situaties aan bod. Alle taalvaardigheden worden hierbij geoefend: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Daarnaast is
er aandacht voor grammatica, uitspraak en intonatie, cultuur, praktijkopdrachten en reflectie. Bij alle onderdelen ligt het accent op
het gebruik van het Nederlands in het dagelijks leven. Op een afwisselende manier legt de beginnende student de basis van het
Nederlands. Aan de hand van levensechte dialogen, spreek- en schrijfopdrachten, vormoefeningen, teksten, filmpjes en liedjes
werkt de student toe naar niveau A2 van het Europees Referentiekader. Samen met de vervolgdelen Nederlands in actie en
Nederlands op niveau vormt dit boek een complete leergang voor het leren van de Nederlandse taal. Bij het boek hoort ook een
website met dialogen en uitspraakoefeningen, aanvullende oefeningen, intensieve luisterteksten, filmpjes en liedjes. Voor
docenten is er op de website een toetsenbank en een docentenhandleiding met kopieerbladen en lessuggesties beschikbaar. Er is
inhoudelijk geen verschil met de eerste druk. De dialogen en uitspraakoefeningen die bij de eerste druk op CD stonden, zijn nu
online geplaatst. Beide drukken zijn zonder problemen naast elkaar te gebruiken. Berna de Boer, Margaret van der Kamp en Birgit
Lijmbach zijn docenten NT2 bij het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder schreven zij onder meer In de
startblokken, Nederlands in actie en Nederlands op niveau. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Achtergronden van de nederlaag die de Japanners aan de Nederlandse troepen in Indonesië toebrachten in het voorjaar van 1942
Nederlands in gang is een beginnersmethode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen. Verdeeld over achttien hoofdstukken komen
alledaagse situaties aan bod. Alle taalvaardigheden worden hierbij geoefend: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Daarnaast is
er aandacht voor grammatica, uitspraak en intonatie, cultuur, praktijkopdrachten en reflectie. Bij alle onderdelen ligt het accent op
het gebruik van het Nederlands in het dagelijks leven. Op een afwisselende manier legt de beginnende student de basis van het
Nederlands. Aan de hand van levensechte dialogen, spreek- en schrijfopdrachten, vormoefeningen, teksten, filmpjes en liedjes
werkt de student toe naar niveau A2 van het Europees Referentiekader. Samen met de vervolgdelen Nederlands in actie en
Nederlands op niveau vormt dit boek een complete leergang voor het leren van de Nederlandse taal. Op de bijgeleverde audiocds staan dialogen en uitspraakoefeningen. Bij het boek hoort ook een website met aanvullende oefeningen, intensieve
luisterteksten, filmpjes en liedjes. Voor docenten is er op de website een toetsenbank en een docentenhandleiding met
kopieerbladen en lessuggesties beschikbaar. Berna de Boer, Margaret van der Kamp en Birgit Lijmbach zijn docenten NT2 bij het
Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder schreven zij onder meer In de startblokken, Nederlands in actie en
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Nederlands op niveau. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
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Cursusboek in vraag- en antwoordvorm.
????????????????.???????????????????,???????????????,??????????.????????????????,????????.????????,???????????????
???????,??????????.?????????????,???????????????.
Nederlands en Burgerschap is een uitstekende combinatie. In het toekomstige beroep is het voor studenten van belang
Nederlands op een goed niveau te beheersen. Ook is het de taal waarmee zij als burger uit de voeten moeten kunnen.
Nederlands en burgerschap voor verpleging en verzorging helpt de studenten competent te worden in het beroep door taal en
burgerschap te ontwikkelen. Er is gekozen voor een herkenbare structuur met vaste onderdelen. Door middel van taal kunnen
studenten niet alleen hun betrokkenheid en respect naar cliënten tonen, maar bijvoorbeeld ook voor hun mening opkomen en
deelnemen aan overleg. Met de bijgeleverde cd-rom kan de luistervaardigheid worden getraind. Incl. cd-rom met
luisteroefeningen!
English Chinese bilingual edition of Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw. More of Greg Heffley's hilarious journal stories about his
adolescent life. This bestselling book is based on the original internet comic at Funbrain.com that is viewed on average over
70,000 readers a day. In Traditional Chinese/English. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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