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Phoenix Enthousiasmeert leerlingen
Het uitgebreide interactieve digitale verwerkingsmateriaal brengt 
geschiedenis tot leven. De boeken leggen duidelijk de link met het 
heden, waardoor geschiedenis relevant wordt. Ook staat Phoenix 
bekend om de vele aansprekende bronnen in de leesboeken.

Phoenix is identiek aan de inhoud en opbouw van Feniks 2e editie: 
Vertaald door native speakers in Oxford spelling. Met Phoenix beschik 
je over alle voordelen van Feniks, in gegarandeerd goed Engels. 

Ga voor meer informatie en een beoordelingsexemplaar  
naar https://www.thiememeulenhoff.nl/phoenix

In gegarandeerd 
goed Engels! 

in de onderbouw van het vwo 



De voordelen  
van Phoenix

Optimaal differentiëren  
in niveau en leerstijl
Met Phoenix is differentiëren gemakke-
lijk. De opdrachten in het werkboek en 
in het digitale materiaal zijn ingedeeld 
in kennis-, inzichts- en toepassings-
vragen, volgens de taxonomie van 
Bloom. Hierdoor heeft u makkelijk 
inzicht in wat uw leerlingen snel leren  
of op welk onderdeel zij blijven steken. 

Eenvoudig eigen  
toetsen samenstellen
Bij elk hoofdstuk van Phoenix is een 
toetsenbank beschikbaar. Deze toetsen-
bank biedt een grote keuze uit open  
en gesloten vragen. Selecteer zelf de 
gewenste vragen en stel eenvoudig uw 
eigen toetsen samen. De vragen uit de 
toetsenbank kunnen gebruikt worden 
om een korte paragraaftoets af te nemen 
of een eindtoets samen te stellen. De 
gesloten vragen kunnen ook gebruikt 
worden om een diagnostische toets af  
te nemen. 

Vrijheid in arrangement
Met Phoenix kiest u zelf hoe u wilt 
werken: met boeken, volledig digitaal  
of een mix. Het arrangement bestaat  
uit een course- en een workbook per 
leerjaar. Het workbook wordt geleverd 
met een licentie voor de ‘digital 
exercises’. U kunt zo gemakkelijk 
afwisselen tussen digitale verwerking 
en verwerking in het workbook.  
Phoenix leent zich ook goed om volledig 
digitaal te werken; In de digitale 
leeromgeving eDition zijn de theorie  
en opdrachten volledig geïntegreerd.

Heldere opbouw geeft focus 
en houvast
Iedere paragraaf begint met een deelvraag. 
In de afsluiting komt de deelvraag terug  
als leerdoel. De vaardigheden, worden 
benoemd onder het kopje ‘Dit kun je nu’. 
Door deze heldere opbouw is het voor uw 
leerlingen duidelijk wat ze moeten kennen 
en kunnen voor een toets.

Het digitale resultatenoverzicht maakt in één oogopslag duidelijk op welk soort vragen uw leerlingen goed en minder goed scoren.


