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w BIOboek 1
      isbn 978 9491 701184  
      prijs: € 19,95
      leerwerkboek; in kleur

w BIOboek 2
      isbn 978 9075 982329  
      prijs: € 19,95
      leerwerkboek; in kleur

Antwoordenboek per deel:  € 7,50
Docentenhandleiding per deel: € 25,00

E-boek - digitaal
Wilt u het boek digitaal met uw 
leerlingen gebruiken (e-boek) dan kan dat. 
Prijs: 50% van het papieren boek voor een jaarlicentie.

l Een antwoordenboek bij:
      ; BIOboek examen vmbo € 7,50
      ; BIOboek opdrachten € 7,50

l Een docentenhandleiding bij:
      ; BIOboek examen vmbo € 25,-
      ; BIOboek opdrachten € 25,-

Kennismaken: zichtexemplaar

Een goede manier om kennis te maken met BIOboek is
door het zelf te bekijken. 
U kunt de boeken uiteraard bestellen via onze website.

Maar ook kennen wij zichtexemplaren. U vraagt het boek
op zicht aan, voor bijvoorbeeld een maand of langer en u
betaalt uitsluitend de verzendkosten. 
Voorwaarden: zie www.actua-uitgeverij.nl

w Titel: BIOboek examen vmbo

isbn:             978 9075 98 258 9 

uitvoering:   192 pagina's
                    Combinatie van theorie 
                    en vragen.
                    Helemaal in kleur.

prijs:             € 27,95 

w Titel: BIOboek opdrachten vmbo 

isbn:             978 9075 982 71 8           

uitvoering:   23 gats perforatie; 
                    A4 met lijmrug; 
                    144 pagina's

prijs:             € 12,95

l   BIOboek is de complete methode voor het vmbo. 

l   Veel extra’s via ELO  www.leeromgeving.com. 

l   Sterke differentiatiemogelijkheden.

l   Modulaire opbouw maakt inpassen in leergebieden
eenvoudig.

l   Door de lage prijs kunnen leerlingen in het (leer)werk-
boek werken.

l   Deel 1 en 2: unieke combinatie van full color en leer-
werkboek!

De ELO www.leeromgeving.com is voor gebruikers van
BIOboek gratis. Ook het e-boek is kosteloos te gebruiken
door uw leerlingen als het boek op de boekenlijst staat.

BIOboek voor leerjaar 3 en 4 vmbo

BIOLOGIE vmbo

BIOboek BIOboek voor leerjaar 1 en 2 vmbo
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Ik bestel                                                                  

      Docentenhandleiding            Antwoordenboek

m ....... BIOboek 1 m m
m ....... BIOboek 2 m m
m ....... BIOboek examen vmbo m m
m ....... BIOboek opdrachten m m

m   ELO examentraining biologie voor ..... leerlingen

m   Toegang tot de ELO biologie (wel / niet gebruiker BIOboek)

Voor bestellen van digitale boeken: zie www.actua-uitgeverij.nl

Naam school: .............................................................................................................................................................

Naam besteller: .......................................................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................................................................

Postcode en plaats: ...............................................................................................................................................

Telefoonnummer: .................................................................................................................................................

E-mailadres: .................................................................................................................................................................

Datum:  .......... / .......... / 20 ......

Handtekening: .........................................................................................................................................................

Actua uitgeverijActua uitgeverij

Engweg 42Engweg 42

6741 CZ Lunteren6741 CZ Lunteren

Bestelformulier
prijzen zijn inclusief btw
exclusief verzendkosten

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

Overige materialen:

;   Poster over - onderzoek doen -.

;   Transgrafische afbeeldingen de mens en het hart; 
      een sheets die steeds doorsnedes weergeven 
      (boekje, dus niet voor op de beamer).

;   Puzzelmap biologie.

;   Keuze-boekjes met opdrachten: de AAI-reeks met
      - Biologie en beroep - Vogeltrek
      - Bomen - Drugs
      - Sloot en plas - Houden van dieren
      - Evolutie - Insecten
      - Voedsel en biotoop 

;   Energieverbruik op de computer.

;   ACTUA natuurboeken: 
      De Eekhoorn en De Roodborst
      Voor informatie: zie www.actua-uitgeverij.nl

Voor meer informatie over deze producten en het bestellen
daarvan kunt u terecht op: www.actua-uitgeverij.nl.

      Op de ELO (www.leeromgeving.com) 
      kunnen leerlingen veel doen, bijvoorbeeld:

;   Toetsen bij BIOboek

;   Opdrachten maken bij BIOboek. 
      Ook veel extra opdrachten te maken via de ELO. 
      De docent beheert deze lesmaterialen.

;   Examentraining biologie. 
      In de bovenbouw vmbo kunnen leerlingen op de ELO

oefenen voor het examen. 
      Bij een groot aantal onderwerpen zijn toetsen gemaakt

die met name bestaan uit examenvragen. 
      De docent kan volgen wat de leerlingen hebben

gemaakt en wat de resultaten zijn.

;   Enquêtes op de computer, zoals gezondheid en 
      seksualiteit, maar ook ademhaling, voedsel, dieren, 
      planten, enzovoort.
      Handig om meningen en voorkennis te peilen.

;   Livetest op een device. Leerlingen kunnen testen en
toetsen op bijvoorbeeld hun mobiel doen en de resulta-
ten volgen van zichzelf en klasgenoten op internet-tv
of een digibord. Met spelelement.

Elektronische Leeromgeving (ELO) Overige materialen
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