A D V E R T O R I A L

		 In the spotlight

Maak van jouw leerlingen
echte Z-helden!

#1 Informatieverwerking groep 7.

Hoeveel procent van de wereldbevolking spreekt
Engels? Na dit Z-oefenboekje kunnen je leerlingen
onder andere dit soort informatie aflezen uit
verschillende bronnen. Ze komen aan informatie
door het aflezen van onder andere grafieken,
tabellen, legenda’s en advertenties. Daarnaast
leren ze zelf ook om verschillende soorten
grafieken te tekenen. ISBN - 9789006491203

#2 Op naar het VO 1 en 2

vanaf
€6,Inzetbaar naast elke lesmethode
Extra oefenen van woordenschat, bijspijkeren van
basisvaardigheden rekenen of leren om informatie te
verwerken. Voor alles is er een Z-oefenboekje. Er zijn
er in totaal meer dan 300! De focus van de verschillende boekjes ligt met name op taal, spelling, rekenen
en informatieverwerking. De boekjes zijn in te zetten
naast iedere methode, omdat ze methodeonafhankelijk zijn. Je zet je leerling dus heel gemakkelijk na de
les zelfstandig aan het werk.

Z-helden? Wat zijn dat precies? Het zijn jouw leerlingen die helemaal
zelfstandig kunnen werken! Dit doen ze met behulp van de Z-oefenboekjes
van ThiemeMeulenhoff. Thuis of op school. Om extra te oefenen, om bij te
spijkeren of voor meer uitdaging. Voor iedereen is er een passend
Z-oefenboekje! In dit artikel lees je meer over de boekjes, hoe je ze inzet in
de klas, waar je ze bestelt en we lichten een paar boekjes uit.
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De Z van Zelfstandig

Voor iedere leerling

‘Ik kan het helemaal zelf!’ Hoe fijn is het als een leerling dat kan zeggen? Precies. Héél fijn! We vinden het
heel belangrijk dat leerlingen succeservaringen opdoen. Je ziet je leerlingen ervan groeien, figuurlijk
maar ook bijna letterlijk! De Z-oefenboekjes stimuleren en bevorderen de zelfstandigheid van de leerling.
Om die reden sluiten de boekjes ook perfect aan bij de
verschillende 21e eeuwse vaardigheden. Denk aan de
vaardigheden ‘kritisch denken’, ‘informatievaardigheden’ en ‘zelfregulering’. Ze komen allemaal aan bod
in de Z-oefenboekjes!

Al meer dan dertig jaar zijn de oefenboekjes een
begrip in het basisonderwijs. En dat is niet voor niets!
De boekjes zijn glashelder van structuur en speels van
opzet. Extra werk hoort als leuk ervaren te worden –
niet als iets dat móét van de juf of meester. Met de Zoefenboekjes beleven alle leerlingen plezier aan het
extra oefenen. Van de leerling die iets meer zorg en
oefening nodig heeft tot zijn of haar hoogbegaafde
klasgenoot. Iedere leerling kan zelfstandig aan de
slag met een Z-oefenboekje. Toch hulp nodig? Dan is
de leerkracht óf ouder er voor extra ondersteuning.

Extra fijn: gebruik de Z-oefenboekjes thuis
Heeft een leerling het nodig om thuis verder te
oefenen? Geef het boekje dan mee naar huis als extra
huiswerk of adviseer de ouder om het boekje zelf te
bestellen. De 50 vernieuwde boekjes
zijn per stuk verkrijgbaar. Zo oefent
de ouder eenvoudig thuis met zijn of
haar kind. Van alle Z-oefenboekjes
zijn de antwoorden online beschikbaar. Print en kopieer ze – of toon
ze op het digibord. Zo kijken je leerlingen helemaal zelfstandig hun antwoorden na. Op school én thuis.
Handig, toch?

Leerlingen uit groep 8 kijken uit naar een
spannende tijd: de middelbare school! Deze
Z-oefenboekjes bieden uitdagende taken om ze
daar op voor te bereiden. Hoe stel je jezelf voor in
verschillende talen? In deze oefenboekjes maken
je leerlingen kennis met Engels, Frans, Duits,
Turks en Spaans. Zo wordt dat voorstellen een
eitje! Ook leren je leerlingen om berekeningen
te maken met schaal, figuren en afstanden.
Daarnaast kunnen je leerlingen na dit oefenboekje zelf inhoudelijke teksten schrijven.
De opdrachten sluiten, vanzelfsprekend, goed
aan bij de belevingswereld van de leerlingen.
ISBN - 9789006491227

#3 Taal oefenen groep 3

In groep 3 verandert er veel voor leerlingen! Lezen
en schrijven is daar een belangrijk onderdeel van.
Dit Z-oefenboekje maakt deel uit van een zesdelige
serie, voor groep 3 tot en met 8. In dit boekje voor
groep 3 oefenen je leerlingen het schrijven van
woorden aan de hand van plaatjes, beantwoorden
ze vragen over een klein verhaaltje en ze leren een
aantal nieuwe woorden. Het zorgt ervoor dat je
leerlingen vol plezier met taal bezig zijn.
ISBN - 9789006314830

#4 Klokkijken voor groep 4

Dit oefenboekje helpt je leerlingen om te leren
klokkijken. Er zijn drie delen in deze serie. In de hele
serie is er onder andere aandacht voor tijdsbesef,
analoge en digitale tijdweergave en het toepassen
van het klokkijken. Je leerlingen kunnen klokkijken
tot op vijf minuten nauwkeurig, zowel analoog als
digitaal. Elk deel wordt afgesloten met een zelf in
te kleuren klokkijk-diploma. En die is natuurlijk
hartstikke verdiend! ISBN - 9789006503883

Enthousiast geworden?

Dat begrijpen we! Je bestelt de Z-oefenboekjes heel gemakkelijk per stuk via Bol.com of educatheek.nl .
Omdat de boekjes per stuk te koop zijn, is het ook heel eenvoudig voor ouders om een oefenboekje te kopen
voor thuis. Wil je eerst nog wat meer informatie of wil je het hele aanbod aan boekjes zien?
Kijk dan op www.zelfstandig-werken.nl . Maak van je leerlingen echte Z-helden en laat ze zelfstandig
met de Z-oefenboekjes aan de slag gaan!
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