
‘Kijk eens naar de  
afbeeldingen in Feniks.  
En dan gewoon écht  
kijken, samen met je  
leerlingen. Schriften  
weg, pennen neer.  
Jouw leerlingen zien  
waarschijnlijk details die 
jij nog nooit hebt gezien! 
Samen de geschiedenis 
beleven, daarvoor geef  
jij geschiedenis.’

Jan-Wolter Smit, docent geschiedenis  
VMBO en medeauteur van Feniks

Ontdek Feniks



Algemene 
contactgegevens: 

ThiemeMeulenhoff  
Smallepad 30
3811 MG Amersfoort
033 - 448 3600 
www.thiememeulenhoff.nl

Geschiedenis is relevant 
Jouw vak doet ertoe. Dat ervaar je met Feniks elke dag. Want je 
maakt leerlingen nieuwsgierig. Feniks is de basis voor jou als  
docent om verhalen te vertellen. Enthousiasme voor gebeurtenissen 
van eeuwen geleden. Zo gaan leerlingen ook de relevantie van  
geschiedenis ontdekken: begrijpen van het nú.

Samen met het Rijksmuseum 

Het Rijksmuseum en ThiemeMeulenhoff 
werken actief samen. Want leren over  
geschiedenis doe je in én buiten de 
school. Dus kom met je klas naar het 
Rijksmuseum.

Enthousiast over Feniks?
Een beoordelingspakket bestellen of
op zoek naar meer informatie? Kijk op
www.thiememeulenhoff.nl/feniks.

Liever een afspraak maken?
Vul het contactformulier in op onze
website of neem contact met ons
op via 033- 448 3600.

Ontdek Feniks

Nieuw! Digitale verrijking
De nieuwe versie van Feniks biedt 
een nog rijkere digitale leeromgeving. 
Meerdere opdrachten zijn digitaal ver-
rijkt door het toevoegen van authentiek 
videomateriaal, animaties, interactieve 
kaarten en 360 gradenbeelden.

Nieuw! Aandacht voor  
wereldgeschiedenis
In deze vernieuwde editie van Feniks 
is er nog meer aandacht voor wereld-
geschiedenis. Naast vmbo-t/havo biedt 
Feniks nu ook bij vmbo-kgt en vmbo-bk 
bij ieder hoofdstuk een keuzeopdracht 
over de wereldgeschiedenis aan.’

Vanaf schooljaar 2019-2020 is Feniks
verkrijgbaar als LRN-line contentlicentie:

Vaste prijs
Een vaste prijs per leerling per jaar.

Volledig digitaal
Toegang tot het lesmateriaal van Feniks 
in een rijke, digitale omgeving.

Keuze voor een ideale mix
Keuze tussen volledig digitaal of digitaal 
met boek: je bepaalt zelf je ideale mix.

Leerlingen mogen boek houden
Bij keuze voor boek (geheel in kleur)
mogen leerlingen de boeken houden
en er aantekeningen in maken. Als ik onze gebruikers spreek, 

 dan vertellen ze:

‘ Het is zo duidelijk allemaal.  
 Voor leerling én leraar. De structuur van Feniks biedt  
 zoveel houvast voor goed geschiedenisonderwijs.’
 Jan-Wolter Smit, docent geschiedenis VMBO en medeauteur van Feniks

Nieuw! Vormgeving
De leerlingen mogen de boeken  
houden. Daarom is de vormgeving  
van de boeken van Feniks aangepast. 
Door deze nieuwe vormgeving kunnen 
de leerlingen de boeken nog makkelij-
ker gebruiken. Ze kunnen bijvoorbeeld 
aantekeningen maken. Er is meer 
ruimte om opdrachten te maken.

Actueel materiaal
Op basis van de bevindingen van 
docenten en leerlingen zal de de 
inhoud van de LRN-line contentlicentie 
worden aangepast. Digitaal beschik je 
als docent en leerling daardoor altijd 
over het meest actuele lesmateriaal. 
Daarnaast krijgen de leerlingen ieder 
jaar nieuwe boeken met daarin het 
meest recente materiaal.
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