FAQ DE GEO BOVENBOUW HAVO/VWO 5 E EDITIE
De onderwerpen die in deze FAQ aan bod komen:
•
•
•
•

Arrangement
Planning
PTA
Inhoudelijk

ARRANGEMENT
Wat is het verschil tussen een combipakket en een abonnement?

Soort materiaal

Abonnement

Combipakket

Leeropdrachtenboek +
eDition

Werkboek +
eDition

Het leeropdrachtenboek is
gebruiksmateriaal en wordt
voor 4 jaar aangeschaft.
* De bijbehorende licentie met
theorie en verwerkingsmateriaal in eDition heeft een
looptijd van 1 jaar.

Het werkboek en de
bijbehorende licentie zijn
verbruiksmaterialen en
worden ieder schooljaar door
de leerlingen aangeschaft.
De bijbehorende licentie voor
theorie en verwerkingsmateriaal in eDition heeft een
looptijd van 1 jaar. Het
studieboek moet apart
worden aangeschaft.

Looptijd

4 jaar*

1 jaar

Prijs per leerling per jaar

€ 14,- per katern per jaar

€ 16,20 per jaar

Wat is het voordeel van een abonnement?
Een abonnement sluit u af voor een periode van 4 jaar. Voor ieder katern is een abonnement
beschikbaar. Daarmee heeft u een vaste prijs voor het lespakket. U ontvangt de nieuwste
lesmaterialen van De Geo en kunt ieder jaar eenvoudig wisselen tussen boeken en digitaal. Het
docentenmateriaal is gratis inbegrepen bij het abonnement.
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Wat is het verschil tussen een startlicentie en een totaallicentie (voor de leerling)?
De startlicentie biedt alle ICT-opdrachten waar in de boeken naar wordt verwezen. Daarnaast
zijn extra hulpmiddelen beschikbaar. De totaallicentie biedt naast de materialen van de
startlicentie de mogelijkheid om volledig digitaal te werken. Alle leerstof uit de boeken is
beschikbaar in de digitale leeromgeving eDition en de theorie en opdrachten zijn volledig
geïntegreerd.
Startlicentie voor de leerling
•
•
•

ICT-opdrachten
Extra hulpmiddelen
(bijv. omnummertabel GBA)
Oefentoetsen
(vanaf schooljaar 2018-2019)

Totaallicentie voor de leerling
•
•
•
•

ICT-opdrachten
Extra hulpmiddelen
(bijv. omnummertabel GBA)
Oefentoetsen
(vanaf schooljaar 2018-2019)
Digitale leeromgeving eDition
met alle theorie, verwerkingsopdrachten en begrippen

Ik wil de digitale leeromgeving beoordelen. Hoe doe ik dat en wat krijg ik dan te
zien?
U kunt een gratis proeflicentie (9789006461114) aanvragen waarmee u gedurende 2 maanden
toegang krijgt tot de digitale leeromgeving eDition, met hoofdstuk 1 en de bijbehorende
opdrachten en alle theorie van de katernen Brazilië (havo) en Zuid-Amerika (vwo).

Kunnen leerlingen in hun examenjaar de inhoud van de katernen die zij in eerdere
leerjaren hebben doorgewerkt nog (digitaal) inzien?
Abonnement: Dit is niet mogelijk met het abonnement. De leerling licentie die hoort bij het
abonnement heeft een looptijd van 1 jaar.
Combipakket: Dit is niet mogelijk met het combipakket. De leerling licentie die hoort bij het
combipakket heeft een looptijd van 1 jaar.
Totaallicentie: Katernen uit eerdere leerjaren raadplegen is mogelijk met een eDition
totaallicentie. Leerlingen met een totaallicentie havo 4/5 of een totaallicentie vwo 4/5/6
kunnen zelf de leerstof uit eerdere leerjaren terugkijken en herhalen. Deze licentie geeft
namelijk toegang tot de inhoud van alle katernen.
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Is het met De Geo 5e editie mogelijk voor havo-leerlingen om aardrijkskunde op een
hoger niveau te volgen wanneer zij daaraan toe zijn?
Ja, als u kiest voor volledig digitaal werken met de eDition totaallicentie leerjaar 4/5 is het
mogelijk voor de leerling om toegang te krijgen tot alle beschikbare katernen van De Geo
bovenbouw. Met deze licentie is het dus mogelijk om ook leerstof op vwo niveau te volgen. De
docent activeert de vwo leerstof in de docentomgeving van eDition.

Kan ik met een combipakket voor een bepaald katern de leerling ook de stof op een
hoger niveau laten doorwerken?
Het combipakket biedt alleen de leerstof op het niveau dat de leerling heeft aangeschaft.
Uitsluitend bij de eDition totaallicentie havo 4/5 (9789006022353) en de eDition totaallicentie
vwo 4/5/6 (9789006022360) kan de docent het niveau van de leerstof aanpassen.

Welk product moet ik aanschaffen als ik (net als bij de onderbouw) digitaal werken
met de boeken wil afwisselen?
Voor een flexibele combinatie tussen boeken en digitaal lesgeven kunt u kiezen voor een
abonnement of een combipakket.

Is het mogelijk om alleen met boeken te werken?
U kunt kiezen uit een leeropdrachtenboek of de combinatie van een studieboek en werkboek
als u voornamelijk met boeken wilt lesgeven. In alle boeken wordt verwezen naar ICTopdrachten. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de startlicentie. Deze opdrachten zijn
onderdeel van de standaard lesstof en geen additionele opdrachten.
Leeropdrachtenboek

Studieboek/werkboek

Soort materiaal

Het leeropdrachtenboek is
een combinatie van het
studieboek en het
werkboek. Per paragraaf
zijn in dit boek zowel
theorie als
verwerkingsopdrachten
opgenomen.

In het studieboek staat alle
theorie. In het werkboek
alle opdrachten.

Prijs per katern

€ 36,70

€ 45,80
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PLANNING
Zijn alle producten van de 5e editie met ingang van het nieuwe schooljaar 2017
leverbaar?
Bij de ontwikkeling van De Geo 5e editie volgen we het meest gebruikelijke programma van
toetsing en afsluiting (PTA). Het katern ‘Overleven in Europa’ verschijnt najaar 2017. Het
katern ‘Wonen in Nederland’ (havo en vwo) is voor de start van schooljaar 2018-2019
beschikbaar. Niet alle titels verschijnen tegelijk. Raadpleeg het curriculumadvies voor drie
voorbeeldroutes. Op www.thiememeulenhoff.nl/degeobovenbouw-hv staan de reeds
verschenen titels en nieuwe titels met verschijningsdata.

Verschijnt het digitaal lesmateriaal in eDition tegelijk met de boektitels?
Van de titels waarvan wij in het curriculumadvies aangeven dat het abonnement of
combipakket m.i.v. start schooljaar 2017-2018 leverbaar is, zal ook het bijbehorende
materiaal in eDition beschikbaar zijn. In voorkomende gevallen zullen dit in eerste instantie
een aantal hoofdstukken zijn. Wij zorgen ervoor dat de publicatie van de hoofdstukken gelijk
oploopt met uw planning. Daarbij verschijnt materiaal voor het SE eerder dan het CE.

Welke aanvullende materialen zijn wanneer beschikbaar?
- Word samenvattingen: beschikbaar 2017-2018, te beginnen met eerste hoofdstukken SEtitels conform PTA)
- Eindtoetsen: beschikbaar 2017-2018, te beginnen met eerste hoofdstukken SE-titels conform
PTA)
- Oefentoetsen: beschikbaar 2018-2019

Wanneer zijn de aanvullende materialen beschikbaar?
De ontwikkeling van aanvullende materialen volgt het meeste gebruikelijke programma van
toetsing en afsluiting (PTA). Bij aanvang van het schooljaar 2017-2018 zijn in ieder geval de
eerste hoofdstukken van de materialen voor SE-leerstof beschikbaar voor zover desbetreffende
titel leverbaar is.
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PTA
Hebben jullie een voorbeeld PTA behorend bij de nieuwe (5e) editie van de Geo
bovenbouw?
In de docentenhandleiding komt een uitgebreid voorbeeld-PTA. De verkorte versie daarvan
vindt u in ons curriculumadvies.

Wat zijn de verschillen tussen de oude en nieuwe editie als het gaat om het PTA?
In de docentenhandleiding worden de katernen uitgebreid beschreven, waarbij wordt ingegaan
op de verschillen als gevolg van de examenwijziging.

Ik ben gewend om in 4 vwo het thema Zuidoost-Azië te behandelen en in 6 vwo het
examenonderwerp Zuidoost-Azië in beeld. Hoe zit dat met het nieuwe thema ZuidAmerika? Kan ik dat op dezelfde manier behandelen?
In de docentenhandleiding staat een uitgebreid voorbeeld-PTA. De verkorte versie daarvan
vindt u in ons curriculumadvies.

INHOUDELIJK
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor het examen die in de methode zijn
verwerkt.
In de docentenhandleiding worden de katernen uitgebreid beschreven waarbij wordt ingegaan
op de verschillen als gevolg van de examenwijziging. Bekijk de informatie over het
examenprogramma.

Wat is het verschil tussen de 4e en 5e editie?
Bij de ontwikkeling van de 5e editie is uitvoering onderzoek gedaan naar de ervaringen van
docenten met de 4e editie. Op basis daarvan is deze editie tot stand gekomen.
Belangrijke nieuwe kenmerken van De Geo 5e editie zijn:
•
•
•
•

Anders actief: waar mogelijk is een Anders actief-paragraaf met gevarieerde werkvormen
opgenomen.
eDition: een volledig digitale leeromgeving, waarmee u zonder boeken kunt lesgeven.
Taxonomie van Bloom: opdrachten en toetsen zijn gelabeld o.b.v. Bloom.
De proeftoets uit de 4e editie is vervangen door een aantal examenopdrachten na ieder
hoofdstuk.
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Ik werk voor de onderbouw graag op de manier van Anders actief. Is dat ook
mogelijk met het nieuwe materiaal voor de bovenbouw?
Ja, sommige onderwerpen lenen zich uitstekend voor alternatieve onderzoeksopdrachten. Het
SLO vermeldt dit ook in haar handreiking voor het nieuwe schoolexamen. In deze editie zijn
daarom bij elk katern een of twee paragrafen vervangen door een Anders actief-paragraaf.

Zijn de (toets)vragen RTTI-gelabeld?
Nee, alle opdrachten van De Geo zijn gelabeld volgens de taxonomie van Bloom. Deze
taxonomie kent zes niveaus: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en
creëren. Aan het einde van elke paragraaf in het werkboek staat per deelopdracht aangegeven
welk niveau van de taxonomie van Bloom van toepassing is. Op deze manier krijgen leerlingen
meer inzicht in hun resultaten en u kunt de taxonomie ook gebruiken om per leerling of per
groepen leerlingen te differentiëren. Wij hebben voor de taxonomie van Bloom gekozen (en
niet voor RTTI) omdat ook het centraal examen Aardrijkskunde uitgaat van de taxonomie van
Bloom en deze het beste past bij de zaakvakken.

Op welke manier is examentraining opgenomen in het materiaal?
In het werkboek is na elk hoofdstuk een onderdeel met examentraining opgenomen. Het gaat
hier om opdrachten in de stijl van de echte examens. Met deze opdrachten bereiden de
leerlingen zich zo optimaal mogelijk voor op het eindexamen.

Hoe kunnen we de eindexamenstof die in eerdere leerjaren aan bod is gekomen
herhalen in het examenjaar?
Er zijn verschillende mogelijkheden om de eindexamenstof uit eerdere leerjaren te herhalen.
•

Leerlingen met een eDition totaallicentie havo 4/5 of een totaallicentie vwo 4/5/6 kunnen
zelf de leerstof uit eerdere leerjaren terugkijken en herhalen. Deze licentie geeft toegang
tot de inhoud van alle katernen.

•

De leerling kan de examentraining (nog een keer) doen, de theorie doornemen en de
begrippen bestuderen.

•

De Geo biedt ook samenvattingen in Word bij elk hoofdstuk die de docent aan de leerlingen
kan uitreiken. A.d.h.v. de oefentoetsen (beschikbaar vanaf schooljaar 2018-2019) kan de
leerling zelf controleren of hij de stof nog steeds beheerst. Indien de leerling al resultaten
heeft, kunt u als docent de resultaten verwijderen waardoor de opdrachten opnieuw
kunnen worden gemaakt. Dit kan via de knop Beheer in eDition.

•

Tot slot heeft ThiemeMeulenhoff voor examenvoorbereiding Examenbundels en
Samengevat op ieder niveau.
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