METHODEWIJZER

GET
INVOLVED

Voor onder- en
bovenbouw VMBO en
onderbouw HAVO en VWO
New Interface opent je wereld! Een moderne
methode Engels voor leerlingen van nu die
mogelijkheden helpt creëren voor later.

Thema’s

Lessons

Leerjaar 1 tot en met 4 bestaan ieder
uit 6 tot 8 Units, ieder met een eigen
thema. Sommige thema’s zijn:

In leerjaar 1 en 2 bestaat iedere unit uit
7 lessons:
• 4 Basic lessons - reading, writing,
listening and speaking
• 2 Building on Basics lessons
• 1 Project

LIFE

MUSIC

FASHION

FASHION

PRACTICAL
De aansprekende lesstof laat leerlingen zien
welk nut de Engelse taal voor hen heeft. Ze
leren wat relevant is, onder meer door gebruik
van eigentijds vocabulaire. Hierdoor maken ze
zich de stof snel eigen en kunnen ze dit direct
toepassen.

PERSONAL
Dankzij verschillende leerroutes leert en
oefent iedere leerling op zijn eigen niveau.
Van basisstof tot Catch up en extra uitdaging
in Get ahead. De volledig Engelstalige (en
uitdagende) Purple edition voor vwo bereidt
leerlingen voor op het Cambridge examen.

STRUCTURED
Alle hoofdstukken hebben een vaste opbouw,
waar in elke les één hoofdvaardigheid centraal
staat. Zo hebben leerlingen houvast en kunnen
zij de lesstof zelfstandig doorlopen.

VARIED
De methode sluit aan op de belevingswereld
van de leerling, met veel afwisseling en variatie
in bronteksten, oefeningen en werkvormen.

In leerjaar drie wordt het ‘project’ bij vmbo
vervangen door examenvoorbereiding:
• exam prep
• exam units
Bij havo en vwo bieden we in het
derde leerjaar extra lessen lees- en
luistervaardigheid aan.
1 unit = 7 lessons

FOOD

SPORTS

ANIMALS

HOLIDAYS

* De edities vmbo-b(k) en vmbo-kgt
hebben 7 Units.

Digitaal
Voor ieder niveau is er een digitale leeromgeving beschikbaar met bijbehorend boek.
De leerlingen kunnen online interactieve
oefeningen maken waarop ze gerichte feedback
krijgen en direct de bijbehorende theorie
raadplegen. Zowel u als de leerlingen hebben
altijd inzicht in de resultaten. U kunt kiezen
uit twee docent- en twee leerlinglicenties.

Gestructureerde opbouw

Leerjaar 3

Leerjaar 4
E

LANGAUG
TASKS

Eén HOOFDVAARDIGHEID
staat centraal per les.

vmbo
De INTRODUCTIE van elke
les sluit aan bij de belevingswereld van de leerlingen. De vragen die hier
worden gesteld vormen
in het Workbook de start
van een activerende les in
de klas.

Met TAALTAKEN die
toegepast zijn op
de vmbo-sectoren,
leren leerlingen
praktisch Engels.

GEVARIEERDE BRONNEN

zorgen voor aansprekende
lessen: mailtjes, tijdschriftartikelen, posters, fictie,
luister- en kijkfragmenten.

EXAMEN
VOORBEREIDING
New Interface biedt al
in leerjaar 3 EXAMENTRAINING voor vmbo;
leerlingen hebben zo
langer de tijd om te
oefenen en zich voor
te bereiden.

EXTRAING
G
UITDA
CATCH UP biedt extra
oefenmateriaal voor alle
kennisonderdelen uit
de Unit. Op basis van de
Self-test kan bepaald
worden welke onderdelen
verder geoefend moeten
worden. De opdrachten
kunnen ook online
gedaan worden.

Aan het eind van elke
Basic lesson staat een
GET AHEAD oefening die
de goede leerling extra
uitdaging biedt. Get
ahead in de vwo-editie
biedt vaardigheidstaken
ter voorbereiding op de
Cambridge examens.

EXTRA
OEFENMATERIAAL

UNIT 3 FASHION
BASIC LESSON 1

UNIT 3 FASHION

READING

Winter warmers

A2.2

u eenvoudige advertenties met weinig afkortingen begrijpen;

A2.3

u specifieke informatie in eenvoudige teksten begrijpen;

A2.3

u de hoofdlijn begrijpen van eenvoudige teksten in een tijdschrift.

VOCABULARY EXTRA

biedt uitdagende
woordenschatoefeningen voor
havo en vwo.

READING

leesvaardigheid: scannen
Als je naar specifieke informatie zoekt, hoef je niet de hele tekst woord voor woord te lezen. Je kunt de tekst
scannen. Je gaat met je ogen over de tekst en let op bepaalde woorden, symbolen of getallen.

ik kan een tijdschriftartikel
over kleding lezen

Get started

LESDOELEN MET ERKAANDUIDING. De formele

havo/vwo

TIP

ik kan een advertentie voor
sportkleding begrijpen

Find out
3

ANSWER THE QUESTIONS

1

ANSWER THE QUESTIONS

Scan the texts on page @@
33 of your Coursebook. Answer the questions.

A

Read what Amita says on page 28 of your Coursebook. Answer the questions.

1 Je bent op zoek naar nieuwe kleren. Omcirkel de kleren die je van het merk BoneDry kunt kopen.

1 Amita schrijft een fashion blog. Wat is dat?

ro de

2 Wat zijn jouw favoriete kleren? Schrijf het op. Probeer het in het Engels.

beschrijvingen worden
vertaald naar praktische
lesdoelen voor de leerling.

My favourite clothes are
B

knieko

usen

warm

een tennisrokje

een trainingsja

ck

Bedenk samen met een klasgenoot minstens vijftien Engelse woorden die te maken hebben met fashion. Zet ze in de
woordspin.

jas
een oranje

gele sn

e hand
sc

eakers

hoenen

een waterdic

hte broek

Kaders met LEERTIPS
en GRAMMATICA-UITLEG.

een extra lange sjaal

2 Wat is er zo speciaal aan BoneDry sportswear?

fashion

4

TICK THE BOXES

A

Read the texts on pages 28 and 29 of your Coursebook again. Are the sentences true or false?
true

Als voorbereiding
op de Tweede Fase
is er in leerjaar 3 al
extra aandacht voor

false

1 In november kosten de kniekousen £7.
2 Je kunt een gratis catalogus krijgen.

MET ERKAANDUIDING

C

2

3 Je kunt de kleding ook dragen als je niet gaat skiën.
4 De jassen zijn er in allerlei kleuren.
5 De sokken zijn extra lang.
6 De laarzen zijn alleen geschikt om te skiën.
7 De sjaals zijn er alleen in het rood.

Geef nu de woorden in de woordspin die bij elkaar horen dezelfde kleur, bijvoorbeeld alle personen rood, alle
woorden waarmee je iets omschrijft geel, etc.

8 Je kunt alle kleren op de computer bekijken.
B

ANSWER THE QUESTIONS
Have a look at the text and the pictures on pages 28 and 29 of your Coursebook. Answer the questions.

LEZEN EN LUISTEREN

Correct the false sentences from exercise A. Look at the example.

Dit is een aanbieding voor de lente.

herfst

1 Wat voor soort teksten zijn dit?
2 Waar gaan de teksten over?
3 In een advertentie staan woorden waarmee je iets positiefs over een product zegt. Welke woorden zijn dat? Kruis aan.

104

bad

beautiful

clean

lazy

perfect

best quality

boring

cool

old

tired
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reading
listening
writing
speaking
In deze exam units worden
strategieën getraind en
tips aangereikt (exam
survival kit) waarmee
leerlingen het behalen van
de examendoelen trainen.
Zo kan de leerling vol
zelfvertrouwen aan het
examen beginnen.

EXTRA
WOORDENSCHAT

BASIC LESSON 1

AAN HET EIND VAN DEZE LES KUN JE:

New Interface 3rd
edition bereidt in leerjaar
4 gericht voor op het
examen. Naast drie
reguliere basic units zijn
er vier exam units, elk
voor één vaardigheid:

EXTRA
AANDACHT
VOOR
LEZEN

d.m.v. een extra
les lees- en luistervaardigheid bij
elke unit.

beslagen ten ijs
met een goede
examentraining

ARRANGEMENT
U bepaalt welke leermiddelen van New Interface 3rd
edition u inzet: u kunt werken met boeken, maar ook
kiezen voor een blended versie of een digitale variant.
Van vmbo-bk tot en met vwo (dat volledig Engelstalig
is en voorbereidt op het Cambridge-examen).

meer weten?
Kijk op www.thiememeulenhoﬀ.nl/newinterface
of bel naar 033 - 448 36 00.

RED LABEL

ORANGE LABEL

YELLOW LABEL

GREEN LABEL

BLUE LABEL

PURPLE LABEL

1 vmbo-t havo/vwo
(CB + WB)

1 vwo
(CB + WB)

Year 1

1 vmbo-b(k)
(LWB*)

1 vmbo-kgt
(CB + WB*)

Year 2

2 vmbo-b(k)
(LWB)

2 vmbo-kgt
(CB + WB)

2 vmbo-t/havo
(WB)

2 vmbo-t havo/vwo (CB)
+ 2 havo/vwo (WB)

2 vwo
(CB + WB)

Year 3

3 vmbo-b
(LWB)

3 vmbo-k
(CB + WB)

3 vmbo-gt
(CB + WB)

3 havo
(WB)

3 havo/vwo
(CB + WB)

3 vwo
(CB + WB)

Year 4

4 vmbo-b
(LWB)

4 vmbo-k
(CB + WB)

4 vmbo-gt
(CB + WB)

* CB = coursebook, WB = workbook, LWB = leerwerkboek

Op www.thiememeulenhoff.nl/newinterface
staat meer informatie over de mogelijkheden
van de digitale leeromgeving.

9781111277635

