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studielessen
mentorlessen
Studiekompas

Doelgroep:

Uitvoering:
Omvang:
Prijs:
ISBN:

Docentenhandleiding:

voor studie- en mentorlessen
Voortgezet Onderwijs

A4-formaat (perforatie 23 rings)
114 pagina's; voor 40 lesweken
€ 12,95
978 9075 982800 6de druk

Antwoorden, toelichting en vrij
kopieerbare extra lessen, € 25,00

Studiekompas is geschreven vanuit de praktijk.
Studiekompas bereidt de leerlingen op een praktische
manier voor op hun verdere studieloopbaan.

De lesstof wordt door leerlingen actief verwerkt door
middel van vragen en opdrachten.
Studiekompas wordt op vele scholen naar tevredenheid
gebruikt.

Studievaardig
Uitvoering:

A4-formaat; (perforatie 23 rings)

Prijs:

€ 12,95

Omvang:
ISBN:

Docentenhandleiding:

114 pagina's; voor 40 lesweken
978 9075 982299

Antwoorden, toelichting en vrij
kopieerbare extra lessen, € 25,00

Studievaardig is een veelgebruikte methode voor scholen die
aandacht schenken aan vaardigheden. Immers, een
leerling moet ieder moment op school, maar ook later in de
beroepspraktijk, over verschillende vaardigheden
kunnen beschikken.

Studievaardig DIGITAAL in de vorm van een e-boek is te
verkrijgen voor 50% van de prijs van een papieren boek, een
jaarlicentie. Deze vorm is beschikbaar voor scholen die het
boek met klassen willen gebruiken en niet voor een enkel
exemplaar.
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Studiekompas kent vier aandachtsgebieden
Introductie; van basisschool naar VO
School- en huiswerkbegeleiding
Algemene studievaardigheden
Communicatieve en sociale vaardigheden

1
2
3
4

Gebruikers van Studiekompas en Studievaardig kunnen
kosteloos gebruik maken van www.leeromgeving.com.

Andere uitgaven

De docent kan zelf de volgorde van het behandelen van
onderwerpen bepalen.
De mentor kan op die manier een eigen begeleidingstraject BURGERboek methode burgerschapskunde:
met delen voor:
- A. vmbo
uitstippelen en inspelen op actuele situaties.
- B. havo/vwo/mbo
Studievaardig kent drie aandachtsgebieden

1
2
3

Communicatieve vaardigheden
Leervoorwaarden of leren leren
Specifieke studievaardigheden

Modules

1 Eigen waarden
2 Waar we voor kiezen
3 Samen leven

En verder
Een boek met verhalen en opdrachten over de Tweede
Wereldoorlog. ‘Bedankt voor onze vrijheid!’
Humor met cartoons van Frank Willems over het
onderwijs: ‘Onderwijs bovenwijs’
Meer informatie: www.actua-uitgeverij.nl

m Ik bestel ___ exempla(a)r(en) van Studiekompas

m Ik bestel ___ docentenhandleidingen bij Studiekompas

Bestelformulier

prijzen zijn inclusief btw
exclusief verzendkosten

m Ik bestel ___ exempla(a)r(en) van Studievaardig

m Ik bestel ___ docentenhandleidingen bij Studievaardig

Bestellen van e-boek Studievaardig via onze website:
www.actua-uitgeverij.nl

Naam school:

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

Naam besteller:
Adres:

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

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

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

....

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

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

/ .... / ....

Handtekening:

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

Actua uitgeverij
Engweg 42

6741CZ Lunteren

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

