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50 jaar een begrip
Al jarenlang is De Geo een begrip in het aardrijkskundeonderwijs. Docenten gebruiken al vijftig jaar lang De Geo in
klaslokalen verspreid over heel Nederland. De Geo biedt
houvast en een duidelijk structuur. Dankzij de inzet van onze
auteurs en de inbreng van onze gebruikers.
We zijn er trots op dat we de scholen in het voortgezet
onderwijs voor schooljaar 2019-2020 weer een kwalitatief
hoogwaardig leermiddel mogen aanbieden.

Ontdek waar het om draait...
in Gambia!

Klimaat
Zitten we er straks nog
steeds zo lekker warm bij?

De Geo biedt aardrijkskundige onderwerpen aan in spannende
en opmerkelijke regio’s. Ook in de volledig herziene editie van
De Geo die in 2019 verschijnt. In deze editie is Gambia één
van de nieuwe regio’s. Jan Padmos, auteur van De Geo, heeft
persoonlijk een bijzondere klik met Gambia als regio. Hij raakte
er bevriend met Fabakary Saidykhan. Een Gambiaan die de
kans kreeg om te gaan studeren. Met het geld dat hij verdient,
heeft hij Humanity School of Learning opgericht om kansarme
kinderen ook de kans te geven naar school te gaan.

Voor mij is Fabakary de man die “ontdek waar het
om draait” echt in de praktijk brengt. Zijn onbaatzuchtigheid, zijn doorzettingsvermogen en zijn inzet
om Gambia vooruit te helpen, hebben mij geïnspireerd
om het hoofdstuk over dit land te schrijven.
Jan Padmos, auteur De Geo

Ontdek waar het om draait

DEGEO_MTHWIJZER ONDERBOUW_DEF.indd 2-3

05-11-18 11:43

Nieuw in 2019-2020

De Geo voor de onderbouw

Methodewijzer

Ontdek waar het écht om draait
Aardrijkskunde vertelt het verhaal van de wereld. Het vak gaat
over de mensen op deze wereld en alle kansen en uitdagingen
waarmee zij te maken hebben.
De Geo neemt leerlingen mee in dit verhaal en biedt ze een
venster op hun toekomst. Het begint met het ontdekken van
al het moois dat onze wereld te bieden heeft en het zich verwonderen over de invloed van deze omgeving op de mensen
die er wonen en omgekeerd. Aardrijkskunde is een ontdekkingsreis waarbij leerlingen soms hun adem inhouden of stil
van zijn en met enthousiasme aan de slag mee gaan. Het is een
ontdekkingsreis waar wij allemaal deel van uitmaken.
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21e-eeuwse burgers

• Laat je leerlingen ontdekken waar het om draait bij het vak
Aardrijkskunde.
• Differentieer nog beter door je leerlingen materiaal aan te
bieden op het juiste niveau.
• Werk samen met je leerlingen aan de hand van duidelijke
leerdoelen.
• Bied je leerlingen nog meer variatie en verdieping door
uitdagende digitale (GIS-)opdrachten.

Leefbaarheid
Moeten we voor frisse lucht
in de wolken gaan wonen?

Elke
leerling k
rijgt
een eige
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Vanaf schooljaar 2019-2020 is De Geo te verkrijgen Basisboek
als LRN-line contentlicentie:
• Elke leerling krijgt toegang tot het volledige digitale
lesmateriaal: het complete Basisboek en het leer- en
werkboek.
• Leerlingen werken met actueel lesmateriaal in een rijke
digitale leeromgeving.
• Leerlingen hoeven de boeken niet meer in te leveren.
Ook het Basisboek niet. Na drie jaar mogen zij het Basisboek
houden. Ze kunnen dus volop aantekeningen maken.
• De licentie is verkrijgbaar voor een vaste prijs per leerling
per jaar.
• Voor een kleine meerprijs ontvangen de leerlingen ook de
boeken (in kleur).
• Als docent stel je zelf je ideale mix van digitaal en boek samen.

Als docent ga je met je leerlingen op deze ontdekkingsreis
en leer je ze hoe ze zelf verder kunnen reizen. Om dit te doen
hebben leerlingen kennis nodig en vaardigheden. Vaardigheden
die passen bij een burger in de 21e eeuw en die passen bij
het vak Aardrijkskunde. Het is belangrijk dat leerlingen leren
nieuwsgierig te zijn, kritisch te denken, de juiste vragen te stellen, zich in andermans perspectief te verplaatsen. Belangrijke
vaardigheden die helpen om verantwoordelijkheid te nemen
voor de toekomst van onze wereld.

Grote uitdagingen
De uitdagingen van onze wereld zijn groot. Gelukkig zijn er
wereldwijd schitterende, kansrijke initiatieven met als doel een
gezamenlijke, duurzame toekomst. Dát is waar het om draait.
Dat zijn de uitdagingen waar onze leerlingen mee te maken
krijgen. Als docent wil je ze daarop voorbereiden. Wij geloven
in docenten die zich hier met hart en ziel voor inzetten en
uiteindelijk de toekomst van hun leerlingen veranderen.

Meer weten

Kies je ideale mix

Blijf op de hoogte van deze nieuwe methode via
www.thiememeulenhoff.nl/voortgezetonderwijs

• Arrangement: kies voor volledig digitaal
of digitaal + boek
• Prijzen bekend vanaf 1 januari 2019

Neem contact op met onze
klantenservice (033) 448 3600 of mail naar
www.thiememeulenhoff.nl/contact
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