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Vertalen is een vak, een moeilijk vak, en slechts een gering aantal natuurtalenten beheerst dit van meet af aan, de meeste andere mensen echter moeten er een opleiding in krijgen, want het is een vak dat mits enige aanleg aanwezig is zeker geleerd kan worden. Dit pleidooi voor een professionalisering van het vertalen zal iedereen kunnen onderschrijven die
bijvoorbeeld wel eens geworsteld heeft met een volstrekt onbegrijpelijke, want door een Japanner uit het Japans vertaalde, handleiding voor een elektrisch apparaat. Voor een lezer is het van essentieel belang dat niet alleen een vertaalde handleiding voor een elektrisch apparaat, maar ook zijn favoriete vertaalde roman goed leesbaar is. Waarom is vertalen zo moeilijk?
Hoe gaan vertalers in de praktijk de moeilijkheden van hun vak te lijf? In Vertalen wat er staat, dat voor het eerst in 1986 verscheen en inmiddels een klassieker in de vertaalwetenschap is, geeft Arthur Langeveld aan de hand van talrijke bestaande literaire vertalingen eenvoudige antwoorden op praktische vragen uit een van de meest essenti le disciplines in de
letteren. Een fascinerende handleiding voor beginnende vertalers en voor iedereen die regelmatig met vreemde talen en vertalingen te maken heeft.
Wanneer Merlijn Kaiser hoort dat er in een Zweeds pretpark vreemde uitgaven worden gedaan met zijn creditcard, besluit hij op onderzoek uit te gaan en boekt een vlucht naar Stockholm. In Amsterdam voelt hij zich al een tijdje niet meer thuis: zijn hart is gebroken sinds zijn grote liefde Caro hem verliet en het contact met zijn vrienden is verwaterd. Tijdens de roadtrip
door Zweden doet Merlijn een bizarre ontdekking. Het blijkt dat hij zijn eigen verleden opnieuw moet leren kennen. Arjen Lubach (1979) schreef eerder de romans Mensen die ik ken die mijn moeder hebben gekend en Bastaardsuiker. Lubach is theatermaker, verzorgt voor Koefnoen de `rapservice' en schrijft scenario s voor film en televisie. Daarnaast speelde hij mee in
het televisieprogramma Wie is de Mol? `Spannend, grappig en raadselachtig.' Paulien Cornelisse `Ik las het ademloos uit. Prachtig!' A.L. Snijders `Sterk geschreven (...). Hermansiaanse thematiek, fraaie dialogen, vette wanhoop en subtiel (zelf)bedrog.' NRC Handelsblad
In deze laatste, briljante thriller van de grootmeester van het genre stelt John Le Carré de vraag wat je je land nog verschuldigd bent als het geheel van je is vervreemd. Silverview is de laatste, intrigerende thriller van de hand van grootmeester John le Carré. Het boek verschijnt postuum in de week dat Carré negentig zou zijn geworden. Julian Lawndsley heeft zijn
goedbetaalde baan in de City van Londen de rug toegekeerd en is een boekhandel begonnen in een stadje aan de Engelse kust. Een paar maanden na de opening krijgt hij ’s avonds bezoek van Edward, een Poolse immigrant die in ’Silverview’ woont, een groot huis aan de rand van het stadje. Edward blijkt heel wat te weten over Julians achtergrond en heeft zelfs zijn
vader nog gekend, beweert hij. Hij vraagt Julian de oren van het hoofd en komt al snel met grote toekomstplannen voor de bescheiden boekhandel. Als een kopstuk van de Geheime Dienst in Londen een brief over een gevaarlijk lek ontvangt, is het gedaan met de rust in Julians toevluchtsoord. Silverview is het fascinerende verhaal over een onwaarschijnlijke
vriendschap en de confrontatie tussen onschuld en levenservaring, en tussen burgerplicht en persoonlijke waarden. ‘Le Carré heeft het vermogen op meer fronten tegelijk te opereren: de uitwerking van de super ingenieuze plot, van zijn zeer levensechte dialogen en van het karakter van zijn personages.’ Volkskrant magazine
Merel is vijftien jaar als ze via een vriendinnetje de zesentwintigjarige Mike ontmoet. Vanaf het eerste moment is er een bepaalde aantrekkingskracht, en er ontstaat een bijzondere vriendschap. Als er thuis echter alleen maar ruzie is en de schoolresultaten van Merel steeds slechter worden, besluiten Merels moeder en stiefvader om haar in een internaat te plaatsen. De
vriendschap tussen Mike en Merel wordt daardoor steeds hechter, en de twee worden verliefd. Merel is helemaal in de wolken door het geweldige gevoel dat Mike haar geeft. Eindelijk is er iemand die haar belangrijk vindt en van haar houdt En plotseling ben je van hem is het aangrijpende verslag van een meisje dat langzaam verstrikt raakte in het web van een
loverboy. Merel heeft op tijd kunnen ontsnappen, en wil met dit boek anderen waarschuwen. Merel van Groningen schreef dit boek onder pseudoniem. Tegenwoordig is ze gelukkig getrouwd. Na En plotselingben je van hem schreef ze het vervolg: In mijn onschuld.
Alles over vliegtuigen
De nachtstemmer
doeboek
Vooruit, Skywender!
Vertalen wat er staat
In Mijn jaren bij de politie vertelt Ellie Lust, Nederlands populairste ex-politievrouw, openhartig en eerlijk over de ruim dertig jaar dat ze bij de politie in Amsterdam werkte. In die jaren deed Ellie Lust ervaring op met bijna alle facetten van het politievak. Als
motoragent reed ze rondjes over de Amsterdamse ring, als wijkagent zag ze van dichtbij de ellende in Amsterdam-West, als oprichter van Roze in Blauw verzette ze zich tegen het antihomogeweld en als woordvoerder van de politie was ze betrokken bij de meest spraakmakende
zaken van Nederland. Mijn jaren bij de politie gaat niet alleen over al die gebeurtenissen en hoe zij en haar collega’s daarmee omgingen, maar ook over haar ontwikkeling als mens en als agent door de jaren heen. Ellie Lust vertelt haar verhalen zoals we van haar gewend
zijn: duidelijk, no-nonsense en met humor. Als het over de Nederlandse politie gaat hebben de meeste mensen hun mening al klaar, maar in dit boek horen we de verhalen van binnenuit, gaan gesloten deuren open en zijn politieagenten niet alleen uniformen, maar vooral mensen.
Fotoboek over uitvaartgebruiken in verschillende landen en culturen.
Das Raumschiff raste auf den Roten Planeten zu. "Wahnsinn!", rief Peter. "Der erste Flug zum Mars und wir sind live dabei!" Ein Weltraumabenteuer mitten in Rocky Beach?! Die drei ??? Kids können es kaum glauben. Doch der Countdown läuft bereits ...
In het boek 'De grote vrouw' van meesterverteller Meir Shalev draait het om Refael Maier. Hij is grootgebracht door 'de grote vrouw', een combinatie van zijn teruggetrokken moeder, krengerige zus, gierige grootmoeder en twee tantes. Met zijn tweeënvijftig jaar is hij
inmiddels de oudste nog levende man in zijn familie ooit. Zijn vader, grootvader en twee ooms zijn allen jong gestorven. Daardoor zit hij gevangen tussen deze vrouwen, die hem steeds weer hun verhalen en geschiedenissen vertellen. Meir Shalev wordt gerekend tot de grootste
schrijvers uit de moderne Israëlische literatuur. Zijn boeken zijn in meer dan twintig landen vertaald. Eerder verschenen van hem onder meer 'Het zat zo', 'Een duif en een jongen' en in september 2014 verschijnt 'Een geweer, een koe, een boom en een vrouw'.
Die drei ??? Kids, 35, Im Wilden Westen (drei Fragezeichen Kids)
voorspel tot een nieuwe dag
Mijn jaren bij de politie
Zitty
Nederlandse muziek in de 20-ste eeuw
Een razendspannende politieke thriller vol actie en internationale intrige en doorspekt met het soort informatie waarover alleen een insider als Hillary Clinton kan beschikken. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ellen Adams, wordt geconfronteerd met terroristische dreigingen en een verzwakte natie, na vier jaar leiderschap van een president die de positie van Amerika op het politieke wereldtoneel ernstige schade toebracht. >br> De aanslagen
zorgen voor wereldwijde chaos en verwarring, en de minister en haar team moeten erachter komen wie er achter de dodelijke samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om te profiteren van een Amerikaanse regering die er internationaal zwakker voor staat dan ooit.
"Ik wil je zo graag kussen, elke porie, elk lichaamsdeel, de grote en de kleine. Je bent als een pop, helemaal gaaf. Delicaat, mooi en glad, een geheel, zonder begin en zonder einde. Ja, ik zou je zelfs willen proeven. Ik word midden in de nacht wakker en dan denk ik aan je. Ik wil bij je zijn." Op de eerste ontmoeting heeft ze door dat er iets niet klopt. Zijn donkere ogen zijn mysterieus en hij is extreem sexy. Hoewel ze voelt dat er iets anders aan hem is,
wordt ze betoverd door de tensie tussen hen. Het zal niet lang meer duren voordat ze de grenzen van haarzelf opzoekt ... "Huid" is een erotische thriller die zowel zenuwslopende seks en verboden fantasieën bevat. En waarschijnlijk ook twijfel zal oproepen ... B.J. Hermansson heeft een unieke stijl en schrijft verhalen die tegelijkertijd vol vaart en poëzie zitten, maar die de lezer ook uitdagen om vraagtekens te plaatsen bij onze traditionele denkbeelden,
vooral als het gaat om normen en seksualiteit.
Jacqueline groeit op in Amsterdam. Haar leven is vrolijk en zorgeloos. Maar waarom komen er opeens zoveel Duitse kinderen bij haar in de klas? Waren ze niet veilig in hun eigen land? Dan breekt de oorlog uit. Alles verandert en Jacqueline begint te begrijpen dat het in Nederland ook voor haar niet veilig meer is. Door de Duitse bezetter wordt ze gedwongen een ster op haar jas te gaan dragen en ze moet naar een andere school.Daar ontmoet ze Anne
Frank. Binnen een paar dagen zijn ze beste vriendinnen. Ze doen alles samen. Tot Anne plotseling verdwijnt. Met haar familie duikt ze onder in het Achterhuis. In haar afscheidsbrief schrijft Anne: 'Ik hoop dat we, tot we elkaar terug zien, altijd beste vriendinnen blijven'. En ze ondertekent de brief met 'Je beste vriendin Anne'.
Determineergids voor de flora en fauna van Europa.
de Drakendokter
Theologia Ecclesiastica Das ist Gotteslehr, Für die Kirchen- und Hauß-Gemeinden
Staat van terreur
Je beste vriendin Anne
Mijn vriend Ben
De Roemeense Dana Grigorcea schetst een prachtig beeld van de ‘Übergangsgeneration’, van wie de kindertijd zich afspeelde in de communistische dictatuur, maar die volwassen werd in een kapitalistische democratie. Een verlof in verband met de verwerking van een overval stelt medewerkster Victoria in staat om terug te
keren naar haar geboortestad Boekarest. Ze gebruikt die tijd om de stad van haar kindertijd en jeugd te ontleden, maar ook het Boekarest van nu. Tijdens de warmste zomer sinds jaren verkent ze de stad als volwassene, ze loopt haar vroegere minnaar tegen het lijf, ze ontmoet de oude naaister, ze spreekt de zoon van de
vermoorde buren. Haar geheugen wordt ook op bijna proustiaanse wijze gestimuleerd door een bloesemgeur, of door een bepaalde lichtinval in haar ouderlijk huis, en zoals de hoofdpersoon terugkeert naar haar kinderjaren, zo laat Grigorcea de lezer onwillekeurig ook zijn/haar kinderjaren herleven.
Overzicht van de klassieke muziek in Nederland in de 20e eeuw.
Als Charlotte hoort dat de manege haar lievelingspaard heeft verkocht, is ze ontroostbaar. Zelfs de aanstaande vakantie in Frankrijk kan haar niet opvrolijken. Tot haar grote verrassing is er op het Franse vakantie-eiland ook een manege. Charlotte gaat er elke dag naartoe om te helpen met de verzorging van de
paarden. En zo maakt ze ook kennis met Won da Pie, het mooiste paard van de stal, maar zo gevoelig dat niemand hem goed kan benaderen. Toch Charlotte voelt meteen: dit is haar droompaard. Zal het haar lukken zijn vertrouwen te winnen en samen met hem het gevaarlijkste avontuur van haar leven te doorstaan?
Eind jaren tachtig van de vorige eeuw krijgt een Groningse orgelstemmer de opdracht een beroemd kerkorgel te stemmen in een Zuid-Hollands havenstadje. Hij komt terecht in een wonderlijke wereld, bevolkt door eigenaardige, merendeels xenofobe dwarsliggers wier liefste bezigheid het is zowel elkaar als mensen van
buiten ertussen te nemen. De stemmer maakt kennis met een Braziliaanse weduwe en haar eigenaardige dochter die zich ontpopt als een vaardige helper bij het stemmen. Dankzij de weduwe en haar behulpzame dochter raakt de stemmer echter in grote problemen die uiteindelijk, tamelijk onverwacht, toch nog opgelost lijken
te worden.
De kat en de generaal
en leerboek
Stijfkopje
Het fundamentele gevoel van schuldeloosheid
Denkmäler altniederländischer Sprache und Litteratur: nach ungedruckten Quellen

Een Italiaanse zomer vol geheimen... Nienke Dijkstra en haar moeder Carolien zijn op vakantie in Umbrië, waar ze een meerdaagse kookcursus willen combineren met wandelen, wijnproeven en uitstapjes naar de mooie stadjes in de regio. Op een ochtend is Carolien echter ineens verdwenen. Ze blijkt een taxi naar Florence te hebben genomen,
de stad waar ze als tiener enkele jaren heeft gewoond, maar daar loopt het spoor dood. Nienke is ten einde raad. Haar moeder lijdt sinds twee jaar aan de ziekte van Alzheimer en lijkt niet te weten wat ze doet. Met niets anders dan een medaillon als aanwijzing gaat ze op onderzoek uit, maar intussen ontspint zich thuis in Nederland nog een
ander drama...
Vergeet de moraal, Alexander, vergeet haar. Vergeet Dostojevski en vergeet elke fabel met aan het einde altijd het zegevierende goede. Dat is allemaal onzin. Zo gaat het niet. Althans niet bij ons. Berlijn, 2016: Een Russische oligarch, Alexander Orlow, die ‘de Generaal’ wordt genoemd, is samen met zijn negentienjarige dochter Ada een nieuw
leven begonnen in Berlijn. Maar met haar groeiende aantal vragen over zijn verleden en de Tsjetsjeense oorlog komen de herinneringen bij hem terug. Tsjetsjenië, 1995: Noera is zeventien wanneer een Russische legereenheid in de buurt neerstrijkt. Met het uitbreken van de eerste Tsjetsjeense oorlog versplintert haar droom om de
benauwdheid van haar geboortedorp te kunnen ontvluchten. Berlijn, 2016: Alexander Orlow beseft dat het verleden hem zal blij-ven achtervolgen en dat het tijd is voor de afrekening. Maar daar heeft hij ‘de Kat’ voor nodig, een koppige actrice van Georgische afkomst... In De kat en de generaal brengt Haratischwili de afgronden in beeld die
tussen de brokstukken van een Sovjetrijk in verval zijn ontstaan. Een psychologisch zeer geladen schuld-en-boeteroman over oorlog tussen landen en oorlog in de hoofden en harten.
Ze liet mij haar pistool na is het verhaal over een Zuid-Afrikaanse vrouw, Paula, die zichzelf zo rigoureus opnieuw uitvindt, dat haar oude leven achter een zorgvuldig opgebouwde façade verdwijnt. Maar ook het verhaal van haar dochter, Emma, die eenmaal volwassen haar moeders angsten trotseert op zoek naar de waarheid van haar verleden.
Aan de hand van veel gekleurde tekeningen en uitklapbare illustraties wordt informatie gegeven over de gang van zaken op het vliegveld. Vanaf ca. 8 jaar.
Je bent zelf een heks
Literaire pelgrimage in Umbrië
Souvenir
Silverview
Huid - erotisch verhaal
"Das da vorne sind doch nie im Leben echte Indianer!" Bob griff zur Wasserpistole. Justus schob seinen Hut tief ins Gesicht. "Das werden wir erst wissen, wenn uns der erste Pfeil trifft." Für Filmaufnahmen verwandelt sich Rocky Beach in eine Westernstadt. Auch die drei ??? Kids sehen plötzlich wie richtige Cowboys aus. Doch leider gibt es im Wilden Westen auch jede Menge Bösewichter.
Konijn Tijn wil niet langer 'schattig' zijn, maar stoer. Totdat blijkt dat Truuske de stoere Tijn maar een engerd vindt. Prentenboek met paginagrote, gedetailleerde illustraties in zachte kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Janneke Schotveld, auteur van de Superjuffie-serie, schrijft het Kinderboekenweekgeschenk 2017! Maak kennis met de grappigste juf van de hele wereld! Juf Josje lijkt een gewone juf, maar er is iets bijzonders met haar aan de hand. Wanneer er een dier in nood is, verandert ze in Superjuffie! Superjuffie komt in actie! Het is zomervakantie en juf Josje verheugt zich op een paar luie weken. Dan blijkt dat de
burgemeester plannen heeft om het Stadspark, waar ook haar huisje staat, te vernieuwen. Hij wil de 200-jarige eik vervangen door `Nieuwe Natuur. De burgemeester is supertrots op dit technologische hoogstandje. Hoewel deze nepnatuur nauwelijks van de echte te onderscheiden is, ontdekt Superjuffie al snel dat deze giftig is. Ze heeft haar handen vol aan het redden van dieren die er per ongeluk van
gegeten hebben. Hoe kan ze voorkomen dat de plannen doorgaan? Met vrolijke illustraties van Annet Schaap!
De snikhete zomer van 2018. Jannah Loontjens vertrekt met haar geliefde Jamal naar Umbrië om daar in de voetsporen te treden van haar literaire heldin Frida Vogels. In 1968 wandelde Vogels met haar man van Perugia naar Spoleto. Vijftig jaar later blijkt het wandelpad van weleer echter goeddeels vervangen door asfalt. Jannah en Jamal worden gedwongen om hun eigen route te kiezen. Aan elkaar
overgeleverd in de zomerhitte in de Italiaanse heuvels, waar paden vertakken zonder borden of andere herkenningspunten, komt hun relatie onder spanning te staan. Al wandelend overpeinst Jannah wat Jamal en haar eigenlijk bij elkaar heeft gebracht en waarom ze het altijd zo moeilijk heeft gevonden zich aan een ander te binden. Vaak denkt ze aan de woorden van Frida Vogels, die zo pijnlijk precies
haar verhouding tot haar man kon beschrijven. Dit maakt Als het over liefde gaat tot een buitengewoon persoonlijk boek over schrijven, wandelen en uiteraard, de liefde.
100 jaar Ahlers in Antwerpen. Een familiebedrijf in een wereldhaven
Het raadsel van het vuur
Ze liet me haar pistool na
De Gorgels
FF Südtiroler illustrierte
Loes is een beetje vreemd. Haar grootste hobby is vieze drankjes en zalfjes maken, die ze op vriend en vijand uitprobeert. Zo is haar beste vriend Jurriaan op een dag in één keer al zijn haren kwijtgeraakt. Maar er is nog nooit iets echt gevaarlijks gebeurd. Totdat Loes een spreekbeurt houdt over homeopathie en daarbij juf Gertie een geluksdrank toedient. Die wordt er niet gelukkig van, maar wel
behoorlijk woest. Loes wordt van school gestuurd en gaat samen met Jur op zoek naar een nieuwe school, die beter bij hen past. Daar kan Loes haar speciale gaven verder ontwikkelen. Ze verlost haar vriend op geheimzinnige wijze van hoofdluis, bedenkt een zalf tegen reumapijn bij bejaarden en zorgt voor een knaleffect bij de schoolbarbecue. En dan ontdekt Jur hoe het komt dat Loes zo goed
is in magische kunsten? Een vrolijk verhaal over hechte vriendschap en hekserij.
Summary: "100 jaar Ahlers in Antwerpen" brengt het verhaal van het Antwerpse maritieme en logistieke bedrijf Ahlers, dat in 1909 werd opgericht door de gelijknamige familie uit Bremen. Het bedrijf ging van start als agentuur, maar ontplooide ook activiteiten op het gebied van expeditie en rederij. De manier waarop twee generaties Ahlers en twee generaties Leysen deze onderneming hebben
geleid en groot gemaakt, wordt weergegeven tegen de achtergrond van het politieke, sociaal-economische en culturele leven in Antwerpen en daarbuiten. In de eerste twee hoofdstukken wordt de geschiedenis beschreven van de oprichting van het bedrijf tot het einde van de periode waarin André Leysen aan het roer stond. In het derde en laatste hoofdstuk vertelt de huidige bedrijfsleider Christian
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Leysen op een openhartige en persoonlijke manier over de voorbije vijfentwintig jaar. Hij geeft ook zijn visie op de toekomst van zijn bedrijf in een wereld die voortdurend en tegen hoog tempo evolueert.
Lies neemt Suske en Wiske mee op fotoreportage naar Afrika. Onze jonge helden zijn door het dolle heen. Eindelijk zullen ze hun idool ontmoeten: Tanzar, de held van de jungle.
Rosa was ouder dan Sofia. Ze leefde langer en had meer beleefd. Ze kon dingen vertellen die Sofia nog niet had meegemaakt. Vaak waren dat dingen die te maken hadden met wat ze liefde noemden. En Sofia luisterde en onthield alles wat Rosa zei. Maar er was ook een soort onzichtbare scheiding tussen hen. Rosa was nooit op een mijn gaan staan. Ze had nog steeds de benen waarmee ze
was geboren. Niet de plastic benen met schoenen eraan die Sofia iedere ochtend aan- en ’s avonds weer afdeed.
Hedendaags Javaans
Magnus
Theologia Ecclesiastica
Superjuffie komt in actie
mijn moeders leven voor mijn geboorte

Ben is een klein, zwart-wit zwerfkatje dat bij Julia in Londen is komen aanlopen. Hij kan het uitstekend vinden met Julias negenjarige zoon George. George is autistisch en leeft helemaal op door Ben, hij praat zelfs weer met zijn moeder. Maar als Ben op een dag spoorloos verdwijnt is George helemaal van slag. Wanhopig zet Julia een grote zoekactie op touw, maanden gaan voorbij, totdat er een telefoontje komt uit het tachtig kilometer
verder gelegen Brighton
Vooruit, Skywender! Ook draken gaan wel eens op vakantie. Gideon, Lorcan en Aleks vieren hun vakantie bij de Amazone rivier. Spannend! Maar dan vinden ze een zieke draak. Een heel zieke draak. Gelukkig heeft Killian een oplossing voor elke drakenkwaal! Doelgroep Kinderen met en zonder autisme van 6 tot 12 jaar. Omdat de sociaal emotionele ontwikkeling bij ASS onregelmatig verloopt, is niet altijd duidelijk waar het kind precies zit
in die ontwikkeling. Daarom is het verhaal geschikt voor een brede leeftijdsgroep. Leerdoel De meeste kinderen schakelen binnen hun leesontwikkeling automatisch over van: "een moment, een verhaal" naar "langer verhaal, meerdere dagen." Kinderen met autisme, adhd, add en taalontwikkelingsproblemen vinden het lastiger om die omslag te maken. Dit heeft zijn weerslag op het zelfstandig lezen van langere teksten over meerdere
momenten. Veel kinderen met autisme vinden het moeilijk om een selectie te maken tussen relevante en irrelevante informatie. Een rigide denkpatroon kan problemen geven: je vastbijten op een detail en de hoofdlijn vergeten. En omdat deze kinderen gedurende de dag zo overstelpt raken door prikkels, vinden ze het lastig om rustig te worden en de juiste informatie weer op te halen. Dit belemmert het plezier in het lezen van een langer
verhaal gedurende meerdere dagen. De Drakendokter is een doorlopend verhaal en bevat extra aanwijzingen en herhalingen zodat het verhaal elke dag goed gevolgd kan worden. Zo ontstaat een tussenstap en kan het lezen en onthouden van een langer verhaal geoefend worden. Tegemoetkomingen aan autisme in taal en tekst De concentratiespanne van kinderen met ASS is niet zelden korter dan gemiddeld. De lengte van de
hoofdstukken is hierop afgestemd. De cliffhangers zijn mild, om kinderen met angsten te ontzien. Er wordt rekening gehouden met een tragere taalverwerking. Er zijn weinig complexe of samengestelde zinnen. De zinnen zijn eenvoudig, kort en logisch. Er wordt extra vaak aangegeven wie aan het woord is tijdens een dialoog. Verwijzingen worden spaarzaam gebruikt en waar zij toch voorkomen zijn ze helder en duidelijk. Het verhaal wordt
chronologisch vertelt en lastige flashbacks worden vermeden of goed toegelicht. Elke zin staat op een nieuwe regel. Dat geeft overzicht. Niet alleen voor de lezer, ook voor de voorlezer. Elementen uit het verhaal sluiten aan bij de belevingswereld van een kind met autisme. In het verhaal wordt verder niet gesproken over autisme. Co-doelgroepen Door de tegemoetkomingen is het boek ook zeer geschikt voor jongere kinderen met een hoog
leesniveau. Het is een langer verhaal dat aansluit bij hun belevingswereld. Maar ook wat oudere kinderen met een lager leesniveau ervaren De Drakendokter als een fijn boek. Zij begrijpen net iets meer van de taalgrapjes en referenties naar games, terwijl het verhaal qua taal en opbouw makkelijk te lezen is. Volg alles over de avonturen van Killian de Drakendokter via Facebook"
♥Volg ons op dit geweldige boek en onze magische reis door betoverde rijken vol prinsessen, feeën, zeemeerminnen en eenhoorns! ♥. ★We beloven dat je dit kleurboek geweldig zult vinden! ★Hierbinnen hebben we de mooiste tekeningen met elfjes, zeemeerminnen en eenhoorns voor je verzameld om van te genieten, te ontspannen en je creativiteit te uiten! ★Door middel van deze kleurplaten, vindt u een grote verscheidenheid aan
afbeeldingen met mystieke wezens en tekeningen die u veel kleurmogelijkheden, diversiteit en plezier zullen bieden! De tekeningen zijn geplaatst op een blad met witte rugzijde om het uitlopen van kleuren te voorkomen, zodat ze kunnen worden ingekleurd met markers, gelpennen, kleurpotloden, dunne liners, aquarelverf. ★Groot formaat 8,5 x 11, professionele kwaliteit tekeningen. ♥Bewaar dit perfecte cadeau voor iemand speciaal in je
leven ♥.
hoe de wereld afscheid neemt
De Spaanse kronieken
Op safari
Die drei ??? Kids, 36, Mission Mars (drei Fragezeichen Kids)
Vber den Ersten Theil deß H. Englischen Lehrers Thomae von Aquin. Von dem Einigen Gott
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