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vmbo

Engweg 42
6741CZ Lunteren
tel. 0318-482210
info@actua-uitgeverij.nl

Actua

uitgeverij
www.actua-uitgeverij.nl

Actua.ml voor vmbo

NIEUW mei 2018

vmbo BK

Kenmerken van Actua.ml
Actua.ml heeft een BK-versie en een KGT-versie.
Deze twee versies doen recht aan de verschillen tussen
leerlingen en leerwegen.
n isbn 978 9491 7013 3 7
n isbn 978 9491 7013 4 4

Actua.ml BK
Actua.ml KGT

n prijs: € 19,90 per deel
n Docentenhandleiding in multomap: € 35,00
Docentenhandleiding op cd/dvd: € 35,00

KGT-deel sluit goed aan bij de havo/vwo-boeken
Betaalbare en complete methode
Eerst kennis dan toepassing
Aandacht voor meningsvorming
Inclusief internetopdrachten
Uitgangspunt: het moet werken in de praktijk
Veel en snel na te kijken toetsen; ook op cd-rom
Elektronische Leeromgeving (ELO) met onder
andere digitale toetsen
l Een leerwerkboek met multoperforatie.
Leerlingen hebben alles bij elkaar.
Extra werk kan eenvoudig worden tussengevoegd!
l
l
l
l
l
l
l
l

NIEUW februari 2018

vmbo KGT

Didactisch concept Actua.ml
n Duidelijk didactisch principe en heldere opbouw.

n Kernachtige leerstof; duidelijk en helder taalgebruik
(begrippen vet gedrukt met omschrijving erbij).
n Begrippen worden verwerkt in begrippenlijst.

n Na elk hoofdstuk een korte samenvatting op de ELO.
n Met verrijkingsstof, cases en internetopdrachten.
n Dekt de doelen voor maatschappijleer.

n Methode in één kleur. Betaalbaar!
Amerikaans onderzoek wijst uit dat het verwerkingsrendement van zwart/witmethoden het grootst is!
“Dit hebben vmbo-leerlingen
nodig: weinig afleiders en een
duidelijke opzet.”
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Docentenhandleiding
n Antwoorden en aanvullend materiaal, studiewijzers enz.
n Veel toetsmateriaal, waardoor u gemakkelijk toetsen

samenstelt voor uw Programma van Toetsing en Afsluiting!
Met voorbeeld-PTA.
Ook op cd/dvd te verkrijgen (toetsen en studiewijzers indien
gewenst zelf aan te passen in Word).

Inhoud Actua.ml
Onderdeel 1
Onderdeel 2
Onderdeel 3
Onderdeel 4

Opvoeding en cultuur
Beeldvorming en vooroordelen
Macht en zeggenschap
Sociale verschillen

Elk onderdeel is weer verdeeld in hoofdstukken.

ELO en Software

Elektronische Leeromgeving (ELO)
Op www.leeromgeving.com kunt u materialen voor uw
leerlingen selecteren, waarna de leerlingen ermee aan de slag
kunnen.

Ook kunt u gebruik maken van de digitale toetsen.
Minder nakijkwerk!

U kunt via de ELO vorderingen en resultaten van uw
leerlingen volgen.
Ook treft u op de ELO extra materiaal aan.

Kosten: voor gebruikers van Actua.ml gratis.

Nieuwsbrief en zichtexemplaren

Als u meer wilt weten over Actua.ml, zijn er verschillende
mogelijkheden:

- U kunt zich op onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief
voor maatschappijleer, waarmee wij u op de hoogte zullen
houden van wat er speelt rondom maatschappijleer en onze
methode Actua.ml.
- U kunt via internet of op een andere wijze de boeken gewoon
bestellen.

- Een zichtexemplaar kunt u via onze site aanvragen (zie voorwaarden daar).
Informatie: www.actua-uitgeverij.nl

m Ik bestel ........ exempla(a)r(en) van Actua.ml BK
m Ik bestel ........ exempla(a)r(en) van Actua.ml KGT

(€ 19,90)
(€ 19,90)

m Ik bestel ........ docentenhandleiding(en) van Actua.ml BK
m Ik bestel ........ docentenhandleiding(en) van Actua.ml KGT

(€ 35,00)
(€ 35,00)

m Ik bestel ........ de docentenhandleiding op cd/dvd BK
m Ik bestel ........ de docentenhandleiding op cd/dvd KGT

m Ik wil toegang tot de ELO en gebruik Actua.ml klassikaal
docentenhandleiding en begeleidend materiaal zijn
te bestellen door gebruikers van de methode
Naam school:
Adres:

..............................................................................

...........................................................................................

Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Datum:

....

..........................................................................

...........................................................................

..................................................................................

/ .... / ....

Handtekening:

prijzen zijn inclusief btw
exclusief verzendkosten

(€ 35,00)
(€ 35,00)

.................................................................................

Naam besteller:

Bestelformulier

...............................................................................

Actua uitgeverij
Engweg 42

6741CZ Lunteren

Deze bestelbon opsturen of bestellen via www.actua-uitgeverij.nl

