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NIEUW twee versies

Actua.ml maatschappijleer
gemeenschappelijk deelboek

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

Actua

uitgeverij bv
www.actua-uitgeverij.nl

Geactualiseerd én twee aparte versies:
l één specifiek voor havo en
l één specifiek voor vwo
l Gestructureerd; duidelijke opbouw
l Leerwerkboek in full colour

l Prima aansluiting op maatschappijwetenschappen
l Zelfstandig werken mogelijk en differentiatie
l Compleet

havo

isbn 978 94 91701 313

vwo

isbn 978 94 91701 320
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l Inclusief digitale componenten

l Zeer complete handleiding en ICT-component

kenmerken Actua.ml
Leer-werkboeken voor het vernieuwde
examenprogramma maatschappijwetenschappen

l Concept-contextbenadering

l Zelfstandig werken mogelijk en differentiatie

l Met Instapcase, Opdrachten, Integratieve case,
Overallcase, ICT-opdrachten en digitale
toetsmogelijkheid
l Ingedeeld naar de domeinen (CvTE):
A. Concepten en vaardigheden B. Vorming
C. Verhouding D. Binding en E. Verandering

Het katern Concepten en vaardigheden is bedoeld als
inleiding op maatschappijwetenschappen, als naslagwerk
en als voorbereiding op het examen en het eigen onderzoek (vereiste vaardigheden).

Actua.ml zorgt ervoor dat u ook met het nieuwe
programma uw leerlingen goed kunt voorbereiden.
Via onze nieuwsbrieven en onze website zullen wij u
op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
zie www.actua-uitgeverij.nl
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Bestelgegevens
s

Voor maatschappijleer:

Actua.ml Gemeenschappelijk deel

€ 26,95

isbn: 978 94 91701 313

s

VWO

€ 26,95

isbn: 978 94 91701 320

€ 15,00

isbn: 978 94 91701 238

ELO - www.leeromgeving.com
Actua.ml op de boekenlijst: gebruik ELO gratis
s opdrachten behorend bij de boeken
s digitale toetsen
s extra materiaal

Actua.ml voor maatschappijwetenschappen:

Concepten en vaardigheden
HAVO

Concepten en vaardigheden
VWO

€ 15,00

isbn: 978 94 91701 245

HAVO
VWO

€ 22,00
€ 22,00

isbn: 978 94 91701 214
isbn: 978 94 91701 221

HAVO
VWO

Binding
Binding

Verhouding
Verhouding

€ 22,00
€ 22,00

HAVO*
VWO*

Verandering
Verandering

Docentenhandleiding met veel toetsmateriaal, antwoorden opdrachten, PTA-voorbeeld, studiewijzers enz.
€ 35,00 per titel; in multomap
cd/dvd met docentenhandleiding
€ 35,00 per titel

HAVO

Actua.ml Gemeenschappelijk deel

Vorming
Vorming

docentenhandleiding Actua.ml

€ 22,00
€ 22,00

HAVO
VWO*

€ 15,00
€ 22,00

isbn: 978 94 91701 191
isbn: 978 94 91701 207

isbn: 978 94 91701 276
isbn: 978 94 91701 283

Actua komt voor schooljaar 2019-2020 ook met materiaal voor
domein F (Analyse van een sociale actualiteit). Vooralsnog
kunt u daarvoor ook nog gebruik maken van onze eerder uitgegeven titels (havo/vwo): Massamedia, Criminaliteit en rechtsstaat, EU internationale betrekkingen, Mens en werk,
Ontwikkelingssamenwerking, Maatschappijwetenschappen een
inleiding, Milieu en beleid, Multiculturele samenleving.

isbn: 978 94 91701 290
isbn: 978 94 91701 306

*Verhouding havo en vwo verschijnen juni 2018.
Verandering vwo verschijnt vóór de zomer van 2019.

Ik bestel

m ________________________________________________________
m ________________________________________________________

Bestellen en meer informatie:
www.actua-uitgeverij.nl

Bestelformulier

prijzen zijn inclusief btw
exclusief verzendkosten

m ________________________________________________________
m ________________________________________________________
m ________________________________________________________
Toegang tot de ELO kunt u in een e-mail aanvragen: info@actua-uitgeverij.nl
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.................................................................................

Naam besteller:
Adres:

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

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

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

....

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

Actua uitgeverij
Engweg 42

6741 CZ Lunteren

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

/ .... / ....

Handtekening:

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

Bestelbon opsturen of bestellen via www.actua-uitgeverij.nl

