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Serie-overzicht

 vmbo vmbo vmbo havo/vwo havo/vwo vwo   

 basis/kader kgt t/h  engels  

 deel 1 deel 1 deel 1 deel 1 deel 1 deel 1

 

 

 

 
 vmbo vmbo vmbo havo/vwo havo/vwo vwo

 basis/kader kgt t/h   engels   

 deel 2 deel 2 deel 2 deel 2 – 3 deel 2 – 3 deel 2 – 3

 

 vmbo bovenbouw havo / vwo tweede fase

klas 1 klas 1 klas 1 klas 1 klas 1 klas 1

klas 2 klas 2 klas 2 klas 2 en/of klas 2 en/of klas 2 en/of

   klas 3 klas 3 klas 3
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Voor de docent

Nectar biedt voor elk niveau speciaal ontwikkeld lesmateriaal. Voor b/k bestaat dit per leerjaar uit twee 
leerwerkboeken inclusief Nectar online. Voor de overige niveaus (kgt, t/h, h/v, vwo en h/v English) 
bestaat het lesmateriaal per leerjaar uit een leerboek en twee werkboeken inclusief Nectar online.

De lesstof
Elk hoofdstuk bevat:
– Hoofdstukopening In de hoofdstukopening staan de leerdoelen per paragraaf.
–  Start Met deze korte samenwerkingsopdracht halen leerlingen voorkennis op en maken op een 

actieve manier kennis met het onderwerp van het hoofdstuk.
–  Paragrafen De paragrafen met tekst en bronnen. De belangrijke begrippen zijn vetgedrukt en vlak 

ervoor of erna staat de definitie. De bronnen bevatten de rode draad van een paragraaf. Dit komt 
tegemoet aan verschillende leerstijlen. 

  De opdrachten volgen direct op de leerstof waar ze bij horen. Er zijn twee verschillende typen ver-
werkingsopdrachten bij de lesstof: 

   gemiddelde opdrachten zonder symbool en uitdagende opdrachten met een * symbool.
  Dankzij de verschillende typen opdrachten kunt u gedifferentieerd lesgeven en zijn twee leerroutes 

beschikbaar. 
Een leerling kan kiezen uit route:

  B deze route bevat alleen de gemiddelde opdrachten
  C deze route bevat de gemiddelde en * opdrachten voor de betere leerling
  Een * kernvraag biedt daarnaast extra uitdaging voor de betere leerling, door extra lesstof en bij-

behorende opdrachten aan te bieden.
   Elke paragraaf eindigt met Om te onthouden, een korte samenvatting van de leerstof.
– Practica Aan het einde van (bijna) elke paragraaf staan een of meer practica.
–  Zelf samenvatten Leerlingen maken per paragraaf zelf een samenvatting en leggen verbanden 

tussen de verschillende biologische concepten.
–  Test jezelf Een diagnostische toets per paragraaf.
–  Verdieping Uitdagende stof op een hoger niveau voor de betere leerling. 

Nectar online
U kunt met deze editie van Nectar volledig digitaal werken. Daarnaast kunt u werken met het boek en 
online afwisselen, want boek en online zijn 100% uitwisselbaar. 
De stof uit de hoofdstukken en de verwerkingsopdrachten zijn via Nectar online beschikbaar. De ver-
werkingsopdrachten zijn interactief en invulbaar, met directe feedback en correctie. Afhankelijk van het 
resultaat werkt de leerling in leerroute B of C en is op- of afstromen mogelijk.
Verder bestaat Nectar online uit de volgende onderdelen.
– Animaties: verduidelijken ingewikkelde biologische processen.
–  Oefentoets: hierin toetst uw leerling op proefwerkniveau of hij de leerstof beheerst.

Docentenmateriaal
Naast Nectar online voor uw leerlingen beschikt u via het docentenpakket online over aanvullend 
 docentenmateriaal zoals toetsen, uitwerkingen, handleidingen, een presentatietool voor uw digibord 
en handige dashboards met resultaten van uw leerlingen.

Planning
De leerwerkboeken bevatten 7 hoofdstukken. Rekent u met 38 effectieve lesweken per schooljaar, dan 
heeft u per hoofdstuk ruim 5 weken beschikbaar om de stof te behandelen.
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