gisteren is vandaag

Arrangement
Het arrangement van Feniks vmbo bovenbouw 2e editie geeft u alle
vrijheid. De stof is ingedeeld in één historisch overzicht (CE) en
zes katernen (SE). Er zijn twee niveaus van het historisch overzicht
beschikbaar: vmbo-bk en vmbo-kgt. De katernen zijn geschikt voor
beide niveaus. Er is online aanvullend materiaal beschikbaar.
de digitale leeromgeving
Volledig digitaal werken kan met Schooltas.
eDition en Schooltas.
en beoordelingsexemplaren
Ga voor meer informatie over
het arrangement naar naar
www.thiememeulenhoff.nl/feniksvmbo

De
nieuwe
Nieuwe
editie is uit!

editie!

Bestelvmbo
nu uw
Voor
beoordelingsbovenbouw
exemplaren

* Voor vmbo-bk is er een leerwerkboek beschikbaar.
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Sluit perfect aan bij het
nieuwe examen

Optimaal differentiëren in niveau
en leerstijl

Duidelijk zichtbare hoofdlijnen
en structuur

- Ontwikkeld voor het nieuwe geschiedenisexamen voor vmbo van 2018.
- Staatsinrichting is geïntegreerd in het
historisch overzicht op basis van de nieuwe
syllabus.
- ‘Het conflict tussen Israël en de Arabische
wereld’ is toegevoegd als nieuw keuzekatern.

- Aparte uitgaves van het historisch overzicht voor
vmbo-bk en vmbo-kgt.
- Voor vmbo-bk staan alle afbeeldingen, teksten en
opdrachten
op twee
overzichtelijke
pagina’s.
vragen
op twee
overzichtelijke
pagina’s.
- In de vmbo-kgt editie wordt duidelijk aangegeven welke stof
voor vmbo-k en welke voor vmbo-gt is.
- De vmbo-kgt editie bevat havo-opdrachten om te toetsen of
leerlingen dit niveau aankunnen.

- Vertrouwde sterke structuur van Feniks is behouden
met de vaste indeling bij elk hoofdstuk.
- Ieder hoofdstuk bevat examentraining.
- Alle katernen bevatten een onderzoeksopdracht met
aandacht voor (21e eeuwse) vaardigheden.
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