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Wilde zwanen Jung Chang 2011-10-07 Het
verschijnen van Wilde zwanen markeerde
een van de grootste uitgeefsuccessen van
de afgelopen decennia. Na een wat
langzame start bracht de liefdesverklaring
van Rudy Kousbroek in NRC Handelsblad
daar verandering in, en sindsdien is het
boek tientallen malen herdrukt. Wilde
zwanen verscheen in 1992 in het
Nederlands en wereldwijd werden er meer
dan 10 miljoen exemplaren van verkocht.
Het is daarmee het best verkochte boek dat
ooit over China verscheen. Het geeft een
panoramische visie van drie vrouwen op een
complexe samenleving in de vorm van
prachtige memoires, intieme portretten en
een meeslepende kroniek van het
twintigste-eeuwse China. Ondanks de haast
onvoorstelbare gruwelen die Jung Chang en
haar familie zijn overkomen, is Wilde
zwanen een indrukwekkende getuigenis van
optimistisch geloof in een rechtvaardige
samenleving met gelijke rechten en kansen
voor iedereen.
Comprehensive Dissertation Index 1984
De zeven eigenschappen voor succes in
je leven Stephen Covey 2014-01-27 De 7
eigenschappen is al 25 jaar een klassieker.
Het is het perfecte boek voor mensen die
meer sturing aan hun leven willen geven. De
zeven eigenschappen vormen een complete
aanpak om te leven naar de principes die
voor jou belangrijk zijn of je nu betere
keuzes wilt maken, jezelf en anderen beter

wilt begrijpen of weerbaarder wilt worden in
deze hectische tijden. Essentieel, krachtig,
realistisch: De 7 eigenschappen is een boek
waar je je leven lang proﬁjt van hebt.
Stephen Covey (1932-2012) is de
grootmeester van de persoonlijke
ontwikkeling. Hij was een veelgevraagd en
gedreven coach, schrijver en spreker. De 7
eigenschappen werd in 38 talen vertaald en
er zijn wereldwijd meer dan 25 miljoen
exemplaren verkocht.
Uit de sleur Ruth Rendell 2014-07-01
Niemand deelt de zorgen van meneer
Parsons rondom de verdwijning van zijn
vrouw. Totdat ze twee dagen later in het bos
gevonden wordt. Vermoord. Er zijn geen
getuigen en het slachtoﬀer stond bekend
om haar onbeduidende, saaie leven.
Inspecteur Wexford heeft slechts één
aanwijzing: een lipstick die naast het
lichaam gevonden werd. Om de moordenaar
te kunnen vinden, moet Wexford hard op
zoek naar een motief. Want wat hij niet
begrijpt is hoe zo'n onopvallende vrouw het
slachtoﬀer kon worden van deze
gepassioneerde en gewelddadige misdaad.
Uit de sleur (From Doon with Death) is het
allereerste boek van Ruth Rendell en
introduceert de inmiddels wereldberoemde
inspecteur Wexford.
English in Mind Starter A and B Combo
Teacher's Resource Book Brian Hart
2011-06-30 This second edition updates a
course which has proven to be a perfect ﬁt
for classes the world over. The Teacher's
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Resource Book contains the content for the
A and B Combos for Starter level in one
volume. All unit numbers and page
references correspond to the Combos. It
contains extra photocopiable grammar and
communication activities and full pages of
teaching tips and ideas specially written by
methodology expert, Mario Rinvolucri. A
Combo Testmaker Audio CD/CD-ROM which
allows teachers to create and edit their own
tests is also available separately, as is
Classware for the full edition which
integrates the Student's Book, class audio
and video.
De lange weg naar de vrijheid Nelson
Mandela 2017-10-21 De lange weg naar de
vrijheid is de beroemde autobiograﬁe van
een van de grootste mannen van de
twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft
de lange weg die hij heeft moeten aﬂeggen
van onwetende jongen tot charismatisch
staatsman. Dit is het verhaal van misschien
wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de
geschiedenis, verteld door de man die het
allemaal heeft meegemaakt en in gang
gezet. Het verhaal van Mandela, door
Mandela.
English File 4E Elementary Student
Book Christina Latham-Koenig 2020-07-28
English File's unique, lively and enjoyable
lessons are renowned for getting students
talking. In fact, 90% of English File teachers
we surveyed in our impact study found that
the course improves students' speaking
skills. communication and language practice
than ever before, helping students develop
relevant communication skills they can use
immediately in the workplace.
American English File 3E Starter Student
Book Christina Latham-Koenig 2019-08-15
American English File Second Edition retains
the popular methodology developed by
world-renowned authors Christina LathamKoenig and Clive Oxenden: language +
motivation = opportunity. With grammar,
vocabulary, and pronunciation practice in
every lesson, students are equipped with a
solid foundation for successful speaking.
Plus - an array of digital resources provides
even more choice and ﬂexibility. Students
can learn in the classroom or on the move

with Online Practice. language assessment.
The ﬁrst goal is to explore the diﬀerence
between fairness and justice in language
assessment. The authors distinguish internal
and external dimensions of the equitable
and just treatment of individuals taking
language tests which are used as
gatekeeping devices to determine access to
education and employment, immigrant
status, citizenship, and other rights. The
second goal is to show how the extent of
test fairness can be demonstrated and
improved using the tools of psychometrics,
in particular the models collectively known
as Rasch measurement. “This book will have
an enormous impact on the ﬁeld of
language assessment. Using Rasch analysis
models to explore and identify sources of
unfairness, the authors make a compelling
case for fairness in the design and
implementation of language assessment
instruments and for justice in the
interpretation and use of test results. A real
strength of the book is that it guides readers
through analytical techniques in an
accessible way.” Dan Douglas, Professor
Emeritus, Applied Linguistics Program, Iowa
State University.
De sympathisant Viet Thanh Nguyen
2017-05-10 Het is april 1975 en in Saigon
heerst chaos. In zijn villa zit een generaal
van het Zuid Vietnamese leger whiskey te
drinken en hij is samen zijn getrouwe
kapitein een lijst aan het opstellen van
mensen die een plaats krijgen op een van
de laatste vluchten het land uit. De generaal
en zijn landgenoten gaan een nieuw leven
beginnen in Los Angeles. Ze zijn zich er niet
van bewust dat een van hen, de kapitein, in
het geheim de groep observeert en verslag
uitbrengt aan een meerdere in de Vietcong.
De sympathisant is het verhaal van deze
kapitein, een man grootgebracht door een
afwezige Franse vader en een arme
Vietnamese moeder, een man die in
Amerika ging studeren aan de universiteit,
maar terugkeerde naar Vietnam om te
vechten voor de communistische zaak. Viet
Thanh Nguyens verbazingwekkende roman
biedt een kijkje in de ziel van deze
dubbelagent, een man wiens hooggestemde
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idealen vereisen dat hij de mensen die hem
het meest nabij zijn moet verraden. Winnaar
van: Pulitzerprize, Edgar Allan Poe Award,
Andrew Carnegie Medal, Dayton Literary
Peace Prize, Center for Fiction ﬁrst novel
prize, California Book Award, Asian/Paciﬁc
American Literature Award Viet Thanh
Nguyen is geboren in Vietnam en
opgegroeid in de Verenigde Staten.
Verhalen van zijn hand zijn verschenen in
Best American Voices, TriQuarterly,
Narrative en de Chicago Tribune. Ook is hij
de auteur van het academische boek Race
and Résistance. Hij doceert Engelse en
Amerikaanse Studies aan de Universiteit van
Zuid-Californië en woont in Los Angeles. De
sympathisant is zijn, alom geprezen,
debuut. In De sympathisant vertelt Nguyen
het verhaal van een man met twee zielen,
iemand wiens politieke overtuigingen botsen
met zijn individuele loyaliteiten. In dialoog
met, maar diametraal tegenovergesteld aan
de verhalen over de Vietnamese oorlog die
eerder zijn verschenen, biedt deze roman
een belangrijk en onbekend nieuw
perspectief op de oorlog: die van een
communistische sympathisant in
gewetensnood.
Dutch William Z. Shetter 1994 Dutch: An
Essential Grammar shows, step by step, how
the language is constructed. It presents a
lively and accessible description of the
language using plenty of relevant examples.
Particular attention is paid to areas of
diﬃculty for English speakers. With a range
of suporting exercises and lavish use of
illustration, this is the ideal ﬁrst grammar for
the Dutch learner.
English File 4E Pre-intermediate Student
Book Christina Latham-Koenig 2020-07-28
English File's unique, lively and enjoyable
lessons are renowned for getting students
talking. In fact, 90% of English File teachers
we surveyed in our impact study found that
the course improves students' speaking
skills.
The Victoria History of the County of
Nottingham William Page 1910
American English File 3E Level 1
Student Book Christina Latham-Koenig
2019-07-11 American English File Second

Edition retains the popular methodology
developed by world-renowned authors
Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden:
language + motivation = opportunity. With
grammar, vocabulary, and pronunciation
practice in every lesson, students are
equipped with a solid foundation for
successful speaking. Plus - an array of
digital resources provides even more choice
and ﬂexibility. Students can learn in the
classroom or on the move with Online
Practice. language assessment. The ﬁrst
goal is to explore the diﬀerence between
fairness and justice in language assessment.
The authors distinguish internal and
external dimensions of the equitable and
just treatment of individuals taking
language tests which are used as
gatekeeping devices to determine access to
education and employment, immigrant
status, citizenship, and other rights. The
second goal is to show how the extent of
test fairness can be demonstrated and
improved using the tools of psychometrics,
in particular the models collectively known
as Rasch measurement. “This book will have
an enormous impact on the ﬁeld of
language assessment. Using Rasch analysis
models to explore and identify sources of
unfairness, the authors make a compelling
case for fairness in the design and
implementation of language assessment
instruments and for justice in the
interpretation and use of test results. A real
strength of the book is that it guides readers
through analytical techniques in an
accessible way.” Dan Douglas, Professor
Emeritus, Applied Linguistics Program, Iowa
State University.
Het verhaal van de westerse
wetenschap Susan Wise Bauer 2015-11-28
‘Het verhaal van de wetenschap’ is een
leeswijzer die tekst en uitleg biedt bij de
belangrijkste, oorspronkelijke teksten die
ons denken over de wereld, de kosmos en
de mens hebben vormgegeven en
veranderd. In 28 beknopte hoofdstukken
neemt topauteur Susan Wise Bauer de lezer
mee van de vroegste wetenschappelijke
teksten van Hippocrates, Plato en
Aristoteles tot aan twintigste-eeuwse
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klassiekers in het domein van geologie,
biologie en kosmologie, met onder andere
verwijzingen naar de werken van Einstein,
Schrödinger en Dawkins. De hoofdstukken
zijn los te lezen of in chronologische
volgorde. In elk hoofdstuk wordt aan de
hand van een of meer klassieke
wetenschappelijke werken het leven en
onderzoek van verschillende
wetenschappers uitgebreid toegelicht. In de
eerste twee delen van het boek richt Susan
Wise Bauer zich op het ontstaan van de
wetenschap en op de
ontwikkelingsgeschiedenis van de
wetenschappelijke methode. In de drie
slotdelen van Het verhaal van de
wetenschap komt de ontwikkeling aan bod
van de aardwetenschappen, de biologie en
evolutieleer, en de kosmologie (inclusief
relativiteitstheorie, kwantumfysica en
chaostheorie). Dit boek werpt een helder
licht op het verhaal van wetenschap en
wetenschapsgeschiedenis in al zijn facetten,
uiteenlopend van de bronteksten en het
menselijk streven naar essentiële kennis tot
de zeer persoonlijke, soms gebrekkige, maar
vaak ook briljante pogingen van
wetenschappers om onze wereld te
doorgronden.
The Illustrated London News 1847
English File 4E Upper-intermediate
Student Book Christina Latham-Koenig
2020-01-02 English File's unique, lively and
enjoyable lessons are renowned for getting
students talking. In fact, 90% of English File
teachers we surveyed in our impact study
found that the course improves students'
speaking skills.
Het element Ken Robinson 2011-12-20 Het
Element is het punt waar natuurlijk talent en
persoonlijke passie elkaar ontmoeten. Als
mensen in hun element zijn, zijn ze het
meest zichzelf, het meest geïnspireerd en
halen ze het beste uit zichzelf. Dit boek is
een lofzang op de adembenemende
diversiteit van menselijke talenten en
passies en ons buitengewoon potentieel
voor groei en ontwikkeling. Op zijn eigen
bevlogen manier zet Robinson de lezer aan
tot denken en inspireert hij iedereen om het
Element te vinden.

Encyclopædia Britannica Walter Yust 1944
American English File 3E Level 2 Student
Book Christina Latham-Koenig 2007-08-28
American English File Second Edition retains
the popular methodology developed by
world-renowned authors Christina LathamKoenig and Clive Oxenden: language +
motivation = opportunity. With grammar,
vocabulary, and pronunciation practice in
every lesson, students are equipped with a
solid foundation for successful speaking.
Plus - an array of digital resources provides
even more choice and ﬂexibility. Students
can learn in the classroom or on the move
with Online Practice. language assessment.
The ﬁrst goal is to explore the diﬀerence
between fairness and justice in language
assessment. The authors distinguish internal
and external dimensions of the equitable
and just treatment of individuals taking
language tests which are used as
gatekeeping devices to determine access to
education and employment, immigrant
status, citizenship, and other rights. The
second goal is to show how the extent of
test fairness can be demonstrated and
improved using the tools of psychometrics,
in particular the models collectively known
as Rasch measurement. “This book will have
an enormous impact on the ﬁeld of
language assessment. Using Rasch analysis
models to explore and identify sources of
unfairness, the authors make a compelling
case for fairness in the design and
implementation of language assessment
instruments and for justice in the
interpretation and use of test results. A real
strength of the book is that it guides readers
through analytical techniques in an
accessible way.” Dan Douglas, Professor
Emeritus, Applied Linguistics Program, Iowa
State University.
The Communicative Grammar of
English Workbook Edward Dr. Woods
2013-11-14 The companion text to A
Communicative Grammar of English (CGE),
this workbook presents an opportunity for
practising the points raised in the main
grammar. The units follow the order of
sections in Part One and Part Two of CGE; at
the beginning of each sub-unit there is a
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brief explanation of a particular structure
followed by a series of tasks, ranging from
gap ﬁlling exercises to rewrite assignments
and conversational passages in which the
student is invited to participate. With
authentic material and a variety of diﬀerent
task types graded by diﬃculty, this is an
indispensable resource for teachers and
advanced students with a good grounding in
the grammar of the language.
Het lied van de geesten Jesmyn Ward
2018-04-11 In ‘Het lied van de geesten’ van
Jesmyn Ward (1977) wonen Jojo en zijn
kleine zusje Kayla met hun zwarte
grootouders langs de kust van Mississippi.
Hun moeder, Leonie, veroorzaakt met haar
sporadische aanwezigheid in hun levens
alleen chaos. Als hun (blanke) vader
vrijkomt uit een gevangenis in het noorden
van de staat, besluit Leonie dat ze hem
gezamenlijk moeten ophalen. Ze hoopt op
een gelukkige familiereünie, maar in plaats
daarvan volgt een hellevaart door een
landschap dat nog altijd is getekend door
armoede en racisme. Onderweg wordt zowel
Leonie als Jojo geteisterd door spoken uit
het verleden, dat op het platteland van het
Diepe Zuiden, in de onsterfelijke woorden
van William Faulkner, nooit dood is, zelfs
niet voorbij. Ward ontving de National Book
Award voor haar roman ‘Salvage the Bones’
en voor ‘Het lied van de geesten’, waarmee
ze de eerste vrouw ooit is die de prijs twee
keer heeft gekregen voor ﬁctie.
Comprehensive Dissertation Index,
1861-1972: Author index Xerox University
Microﬁlms 1973
English File 4E Intermediate Plus Student
Book Christina Latham-Koenig 2020-01-02
English File's unique, lively and enjoyable
lessons are renowned for getting students
talking. In fact, 90% of English File teachers
we surveyed in our impact study found that
the course improves students' speaking
skills.
Strijdlied van de tijgermoeder Amy Chua
2011-05-24 Een confronterend
opvoedingsverhaal dat leest als een roman
In dit persoonlijke opvoedingsrelaas
beschrijft Amy Chua, een tweede-generatie
Chinees-Amerikaanse die getrouwd is met

een Joodse Amerikaan, haar strijd om haar
dochters in de Verenigde Staten op Chinese
wijze op te voeden. Door een extreem zwaar
schema van huiswerk en muzieklessen voor
ze te creëren en daarbij geen genoegen te
nemen met matige resultaten, hoopt Chua
haar dochters discipline bij te brengen,
vertrouwen te geven en succesvol te
maken. Hoewel haar oudste dochter bloeit
onder dit regime, rebelleert de jongste
uiteindelijk tegen de strikte
opvoedingstechnieken van haar moeder. In
Strijdlied van een tijgermoeder laat Chua op
indringende, vaak geestige wijze zien wat
het verschil is tussen een Chinese en een
westerse moeder en op welke manieren
ouders en kinderen iets van elkaar kunnen
leren. Hoewel ze begon te schrijven met de
intentie te bewijzen dat Chinese ouders hun
kinderen beter opvoeden dan westerse
ouders, is het boek uiteindelijk een memoir
geworden over het verschil tussen twee
culturen.
Applied Secretarial Procedures Albert C.
Fries 1974 A high school textbook
introducing the various aspects of a
secretarial career including basic job
procedures, administrative oﬃce systems,
and getting a job.
Jane Eyre Charlotte Brontë 2015-08-06 Jane
Eyre is het levensverhaal van een moedige
jonge vrouw. Als ouderloze baby belandt ze
bij haar tante, die haar haat en op tienjarige
leeftijd naar een weeshuis stuurt. Op haar
achttiende vindt ze een betrekking als
gouvernante op het landgoed Thornﬁeld.
Daar ontluikt een grote liefde tussen haar
en haar grillige werkgever, Edward
Rochester. Hun idylle wordt gedwarsboomd
door de onthulling van Rochesters duistere
geheim. Jane vlucht, verscheurd tussen haar
gevoel en haar geweten... `De schrijfster
houdt ons bij de hand, drijft ons voort over
haar weg, dwingt ons te zien wat zij ziet,
laat ons geen moment alleen en staat ons
geen moment toe haar te vergeten. Aan het
eind zijn we tot op het bot doordrongen van
het genie, de heftigheid, de
verontwaardiging van Charlotte Brontë.
Virginia Woolf
Misschien moet je eens met iemand praten?
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Lori Gottlieb 2019-05-29 Eén op de drie
Nederlanders zit wel eens op de bank bij
een psycholoog – en sommige van deze
patiënten zijn zélf therapeut, zoals Lori
Gottlieb. In Misschien moet je eens met
iemand praten? beschrijft ze sessies in haar
spreekkamer met uiteenlopende patiënten
als een pasgetrouwd stel dat moet omgaan
met een dodelijke ziekte, een man met
zelfmoordneigingen en een vrouw die
telkens relaties begint met verkeerde
mannen – maar ook de therapie die ze zelf
volgt. Want naast psycholoog is Gottlieb
allereerst mens, die worstelt met
relatieproblemen en het opvoeden van haar
zoon. Met humor, wijsheid en empathie gaat
ze in op essentiële levensvragen over
verlangens en behoeften, leegtes en
betekenis, schuldgevoelens en opluchting,
eenzaamheid en liefde. ‘Ik werd meteen
verliefd op dit boek. Gottlieb neemt ons mee
naar het hart van haar therapeutische
sessies met patiënten, én die van haarzelf.
Als je ook maar een beetje geïnteresseerd
bent in het therapeutische proces, of in het
mens-zijn, móet je dit boek lezen. Het is
wijs, warm, slim en grappig.’ – Susan Cain
‘Lori Gottlieb neemt ons mee in de intiemste
confrontaties en laat ons achter met een
verrassend frisse blik op onszelf, de ander,
en de menselijke aard. Het boek is grappig,
hoopgevend, wijs en fascinerend – en dat
alles tegelijkertijd.’ – Arianna Huﬃngto
English Mechanic and World of Science
... 1896
Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne
Frank hield van 12 juni 1942 tot 1 augustus
1944 een dagboek bij. Zij schreef haar
brieven alleen voor zichzelf, tot ze in de
lente van 1944 op radio Oranje de minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
in ballingschap, Bolkestein, hoorde spreken.
Hij zei dat na de oorlog alle getuigenissen
van het lijden van het Nederlandse volk
onder de Duitse bezetting verzameld en
openbaar moesten worden gemaakt. Als
voorbeeld noemde hij onder andere
dagboeken. Onder de indruk van deze
redevoering besloot Anne Frank na de
oorlog een boek te publiceren. Haar
dagboek zou daarvoor als basis dienen. In

maart 1945 stierf Anne Frank op
vijftienjarige leeftijd in het
concentratiekamp Bergen-Belsen. De enige
overlevende van de familie, Otto Frank,
zorgde ervoor dat het dagboek van zijn
dochter toch gepubliceerd werd. In 1947
verscheen Het Achterhuis. Het is sindsdien
een van de meest gelezen boeken ter
wereld. Het is in meer dan dertig landen
verschenen en er zijn meer dan zestien
miljoen exemplaren van verkocht. "Eén
enkele Anne Frank ontroert ons meer dan de
ontelbaren die net zo leden als zij, maar
wier beeld in de schaduw is gebleven.
Misschien moet dat ook zo zijn: als we het
leed van alle mensen moesten en konden
meelijden, zouden we niet kunnen leven."
Primo Levi
English Mechanic and Mirror of Science
and Art 1886
English File 4E Beginner Student Book
Christina Latham-Koenig 2020-07-28 English
File's unique, lively and enjoyable lessons
are renowned for getting students talking. In
fact, 90% of English File teachers we
surveyed in our impact study found that the
course improves students' speaking skills.
Mars Andy Weir 2014-05-22 Apollo 13 en
Gravity meet Cast Away! Mark Watney is
een van de eerste astronauten om voet op
Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een
van de eersten zijn om er te sterven
Astronaut Mark Watney is uitverkoren om
als een van de eerste mensen voet op Mars
te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van
de eersten zijn om daar te sterven. Nadat
een zandstorm hem bijna fataal wordt en de
overige bemanning, die ervan overtuigd is
dat hij is omgekomen, zich gedwongen ziet
de planeet te verlaten, bevindt Watney zich
miljoenen kilometers van de rest van de
mensheid verwijderd. Hij heeft geen enkele
mogelijkheid om een signaal naar de aarde
te versturen en zelfs als dat wel mogelijk
zou zijn, zouden zijn voorraden opraken lang
voordat een reddingsmissie hem zou
kunnen bereiken. Bovendien krijgt hij
waarschijnlijk niet eens de kans om te
verhongeren. De dreiging van het defecte
materieel, de vijandige omgeving op Mars of
een simpele menselijke fout, kunnen hem
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eerder fataal worden. Maar Watney vertikt
het op te geven. Gedreven door zijn
inventiviteit, zijn technische kennis en een
hardnekkig weigeren om op te geven
probeert hij vastberaden het ene obstakel
na het andere te overwinnen. Zal zijn
vindingrijkheid genoeg zijn om tegen beter
weten in te overleven? `Briljant, en
uitermate meeslepend. The Wall Street
Journal
American English File 3e Level 4 Student
Book Christina Latham-Koenig 2020-07-28
American English File Second Edition retains
the popular methodology developed by
world-renowned authors Christina LathamKoenig and Clive Oxenden: language +
motivation = opportunity. With grammar,
vocabulary, and pronunciation practice in
every lesson, students are equipped with a
solid foundation for successful speaking.
Plus - an array of digital resources provides
even more choice and ﬂexibility. Students
can learn in the classroom or on the move
with Online Practice. language assessment.
The ﬁrst goal is to explore the diﬀerence
between fairness and justice in language
assessment. The authors distinguish internal
and external dimensions of the equitable
and just treatment of individuals taking
language tests which are used as
gatekeeping devices to determine access to
education and employment, immigrant
status, citizenship, and other rights. The
second goal is to show how the extent of
test fairness can be demonstrated and
improved using the tools of psychometrics,
in particular the models collectively known
as Rasch measurement. “This book will have
an enormous impact on the ﬁeld of
language assessment. Using Rasch analysis
models to explore and identify sources of
unfairness, the authors make a compelling
case for fairness in the design and
implementation of language assessment
instruments and for justice in the
interpretation and use of test results. A real
strength of the book is that it guides readers
through analytical techniques in an
accessible way.” Dan Douglas, Professor
Emeritus, Applied Linguistics Program, Iowa
State University.

Resources in Education 1988
Olivier Twist Charles Dickens 1840
The Times Index 1998 Indexes the Times,
Sunday times and magazine, Times literary
supplement, Times educational supplement,
Times educational supplement Scotland,
and the Times higher education supplement.
De reis om de wereld in tachtig dagen Jules
Verne 1875
Girl, Stop Apologizing Rachel Hollis
2020-04-07 Winnaar Best Nonﬁction Award
Goodreads 2019Heb je ooit het gevoel
gehad dat je niet volledig durft te zijn wie je
bent? Dat je meer in je mars hebt, maar
bang bent om te falen, het niet goed genoeg
te doen of om te worden aangesproken op
je ambitie?Girl, Stop Apologizing is jouw
wake-upcall! Vrouwen hebben geleerd
zichzelf te zien in functie van anderen: als
partner, moeder, dochter of vriendin.
Daarom zijn velen van ons vergeten wie we
écht zijn en wat ons talent is. Rachel Hollis
toont hoe we onze hoop, verlangens en
doelstellingen kunnen leren her- en
erkennen. Ze benoemt de excuses en
valkuilen die ons belemmeren, en de
vaardigheden en houding die nodig zijn voor
groei, vertrouwen en de best mogelijke
versie van onszelf.Over Girl, Stop
Apologizing'Hét boek voor iedereen die wil
stoppen met het verzinnen van excuses en
aan de slag wil met zijn dromen.' - Glamour
Teaching Children English as an
Additional Language Caroline Scott
2008-08-28 Here is a typical classroom
scenario: out of the thirty children, twothirds speak a diﬀerent language at home
and only speak English at school. Even
though many pupils’ English skills are
almost non-existent, teachers are expected
to provide the national curriculum for every
child in the class. Teaching Children English
as an Additional Language solves this
problem with a ten-week teaching
programme of units and lesson activities for
children aged seven–eleven (Key Stage 2)
new to English. It will help these children
learn some very basic English sentences,
questions and vocabulary, to get them
through regular day-to-day routines more
easily. By oﬀering a ﬂexible step by step
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approach this book helps EAL teachers to:
identify learners’ individual needs teach
grammar and vocabulary support teaching
through speaking and listening assess pupils
to inform future planning The programme
also contains emergency lessons to support
learners in the ﬁrst three days, cross
curricular links, ways of using a home-school
learning book and an opportunity for the
child to make a booklet about themselves. It
fosters the child’s home language,
incorporates diﬀerent learning styles as well
as including a wealth of carefully tailored,
themed resources. The programme is
complete with activities, resources and
assessment materials and helpful tips on
how to develop a successful EAL
department.

De vrouw in suite 10 Ruth Ware
2017-03-29 Het is gruwelijk genoeg om
getuige te zijn van een moord. Het is nog
erger als niemand je gelooft. De vrouw in
suite 10 is de nieuwe, razend spannende
thriller van Ruth Ware, bekend van In een
donker, donker bos, dat wordt verﬁlmd door
Reese Witherspoon. Dit had het perfecte
tripje moeten zijn. Dit was haar kans op
promotie. Maar een moordenaar gooit roet
in het eten. En zij is de enige getuige.
Tijdens een cruise is Lo Blacklock getuige
van een moord, maar niemand gelooft haar.
Vastberaden om erachter te komen wie het
slachtoﬀer was en waarom ze vermoord is,
gaat Lo op zoek naar de waarheid. Maar Lo
zal er snel achter komen dat een
moordenaar niet gediend is van mensen die
hun neus in andermans zaken steken...
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