
AANBEVELINGEN EERSTE GRAAD B

BURGERSCHAP EN MAATSCHAPPIJ (Die Keure)
Hub A (ISBN 9789048636020)
Hub B (ISBN 9789048636037)

NEDERLANDS (Die Keure)
Boon 1 (ISBN 9789048634477)
Boon 2 (ISBN 9789048634484)

Deze methode is bedoeld voor de A-stroom, maar voor Nederlands is het zeker goed om op een
wat  hoger  niveau  te  oefenen.  Nederlands  goed  verwerken,  helpt  om andere  vakken  beter  te
begrijpen. Het is ook niet nodig om alles op te lossen. We kunnen u een overzicht bezorgen van
wat nuttig is en wat minder nuttig is.

WISKUNDE (Die Keure)
Max 1B (ISBN 9789048636662 )
Max 2B (ISBN 9789048640089)

FRANS (Die Keure)
Max Frans 1B (ISBN 9789048643325)
Max Frans 2B (ISBN 9789048643332)

AARDRIJKSKUNDE (Die Keure)
Telescoop 1 leerwerkboek (ISBN 9789030695059) + handleiding (ISBN 9789030695110)
Telescoop 2 leerwerkboek (ISBN 9789030695103) + handleiding (ISBN 9789030695189)
+ internet en bibliotheekboeken

De handleiding is een speciaal pakket voor leerkrachten. U neemt best contact op met de uitgeverij
om na te gaan of er een oplossing is voor particulieren.

Het programma van de examencommissie sluit niet heel goed aan bij de nieuwe methodes.
Telescoop is een goede basis en een goede manier om vaardigheden te oefenen, maar dit moet
zeker aangevuld worden met andere boeken en bibliotheekboeken.

Het is zeker een goed idee om tweedehands of in de bibliotheek oude methodes aardrijkskunde
voor de eerste graad te zoeken.

WETENSCHAPPEN (Plantyn)
Nerf 1 Leerwerkboek (incl. Scoodle) (ISBN 9789030129288)
Nerf 2 (ET 2019) Leerwerkboek (incl. Scoodle) (ISBN 9789030144397)
Nerf Ruimte Leerwerkboek (incl. Scoodle) (ISBN 9789030197843)
+ internet
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GESCHIEDENIS (Die Keure)
Janus 1 (ISBN 9789048634736)
+ internet
+ bibliotheek jeugdafdeling (hieronder enkele voorbeelden van geschikte boeken):

• Wat, waar, wanneer in de wereld: de geschiedenis zoals je die nooit  eerder zag (ISBN
9789401429580)

• Getuigen van de geschiedenis:  leer de geschiedenis  kennen door  de belevenissen van
kinderen in het verleden - Fiona MacDonald (ISBN 9054267658)

• De Belgische geschiedenis verteld aan kinderen - Alain Leclercq (ISBN 9789463580052)

TECHNIEK (Plantyn)
!!! Er bestaat geen echt goede methode voor Techniek.
De boeken hieronder zijn tot op zekere hoogte bruikbaar. 

Techniek Explora Opzoekboek (ISBN 978-90-301-6012-0)
Techniek Explora Projectdossier 1 (ISBN 978-90-301-5180-7)
Techniek Explora Projectdossier 3 (ISBN 978-90-301-6014-4)
Techniek Explora Projectdossier 5 (ISBN 978-90-301-4297-3)
Techniek Explora Projectdossier 7 (ISBN 978-90-301-5191-3)
Techniek Explora Projectdossier 8 (ISBN 978-90-301-5192-0)
Techniek Explora Projectdossier 2 (ISBN 978-90-301-5181-4 )
Lerarenkit Techniek Explora 1
Lerarenkit Techniek Explora 2

Aanvullen met: Internet en bibliotheekboeken

WEBSITES UITGEVERIJEN
https://www.diekeure.be/nl-be/educatief/secundair-onderwijs
https://www.plantyn.com/web/nl/webshop
https://www.pelckmans.be/onderwijsniveaus/secundair-onderwijs.html

We  kozen  waar  mogelijk  voor  methodes  van  Die  Keure.  De  boeken  zijn  betaalbaar  en  van
uitstekende  kwaliteit.  Bovendien  kan  je  bij  deze  uitgeverij  voor  35  euro  per  schooljaar  een
vouchers kopen die toegang geeft tot het digitale platform Polpo voor leerkrachten. Hier vind je alle
oplossingen van de oefeningen in de boeken.
Meer informatie vind je op https://www.polpo.be/start-met-polpo.
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