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Voor de docent
Dit is een FLEX-uitgave waarmee u de volle kracht van
blended leren kunt benutten. Uw leerlingen houden
het boek en kunnen hierin schrijven, markeren en
aantekeningen maken. Bij het boek hoort een persoonlijke
digitale leeromgeving.
De lesstof
Elk hoofdstuk bevat:
Hoofdstukopening. Een handig overzicht van alle
lesstof (boek en online).
Start. Met deze korte samenwerkingsopdracht halen
leerlingen voorkennis op en maken ze op een actieve
manier kennis met het onderwerp van het hoofdstuk.
Paragrafen. Aan het begin staan alle leerdoelen op een
rij. Daarna wisselen tekst met bronnen en opdrachten
elkaar af. De belangrijke begrippen zijn vetgedrukt en
vlak ervoor of erna staat de definitie. Theorie met een
biedt extra uitdaging voor de betere leerling. De
bronnen bevatten de rode draad van een paragraaf en
zijn paginagroot als het gaat om lastige processen.
Elke paragraaf eindigt met Om te onthouden, een
korte samenvatting van de leerstof.
Opdrachten. Er zijn drie verschillende typen
verwerkingsopdrachten bij de lesstof:
ondersteunende opdracht;
uitdagende opdracht;
gemiddelde opdrachten zonder symbool.
Dankzij de verschillende typen opdrachten kunt u
gedifferentieerd lesgeven en zijn drie leerroutes
beschikbaar. Een leerling kan kiezen uit route:
1 Deze route bevat de
en gemiddelde opdrachten
voor de leerling die extra ondersteuning kan
gebruiken.
2 Deze route bevat alleen de gemiddelde
opdrachten.
3 Deze route bevat de gemiddelde en
opdrachten voor de betere leerling.
Samenhang. In de Samenhang-paragraaf legt de
leerling expliciet verbanden tussen de stof uit het
hoofdstuk en de voorgaande hoofdstukken.
Samenvatten. Leerlingen maken zelf een
samenvatting.
Test jezelf. Een diagnostische toets over het hele
hoofdstuk, onderverdeeld per paragraaf. Aan het einde
is er de terugkoppeling met de leerdoelen.

•
•
•

•

Nectar online
Alle leerstof en alle verwerkingsopdrachten zijn via
Nectar online beschikbaar. De verwerkingsopdrachten
zijn interactief en invulbaar, met directe feedback en
correctie. Afhankelijk van het resultaat werkt de leerling
in leerroute 1, 2 of 3 en is op- of afstromen mogelijk.
Verder bestaat Nectar online uit de volgende onderdelen.
Toepassen: per paragraaf waarin de leerling de biologische concepten uit de voorafgaande paragraaf toepast
in een nieuwe context.
Verdieping: uitdagende stof op een hoger niveau.
Animaties: verduidelijken van ingewikkelde biologische processen.
Oefentoets: hierin toetst de leerling op proefwerkniveau of hij/zij de leerstof beheerst. Na de eerste
oefentoets volgt gerichte feedback en weet de leerling
welke paragrafen hij/zij al goed of nog onvoldoende
beheerst. Dan kan de leerling extra oefenen en volgt
daarna een andere, tweede, oefentoets.
NU Actueel: opdrachten die aansluiten bij de
actualiteit.

•
•
•
•

•

Docentenmateriaal en planning
Naast Nectar online voor uw leerlingen beschikt
u via het docentenpakket online over aanvullend
docentenmateriaal zoals toetsen, uitwerkingen,
handleidingen en een presentatietool. Daarnaast staan de
practica per paragraaf voor u klaar.
Het leerwerkboek A + B bevat in totaal 6 hoofdstukken.
Rekent u met 38 effectieve lesweken per schooljaar, dan
heeft u per hoofdstuk ruim 6 weken beschikbaar om de
stof te behandelen.

•
•
•
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