De digitale mogelijkheden van AusBlick
U heeft de keuze uit een arrangement dat uit boeken bestaat, volledig digitaal is of een combinatie van beide.
Wat biedt het digitale leerplatform voor uw
leerlingen:
–	leerlingen kunnen hun werk maken, opslaan,
nakijken met feedback en kunnen hun voortgang
inzien net als de docent in het overzicht van
oefenresultaten
–	audio met digitale opdrachten
–	Landeskunde filmpjes van jongeren met digitale
opdrachten
–	woordenlijsten DU/NE
–	grammaticauitleg DU/NE
–	grammaticaoverzicht
–	oefenmateriaal voor het Goethe-Zertifikat
–	extra leesteksten en vragen ter voorbereiding op
de examens.
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Erlebe Deutsch!
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* Voor meer informatie over de inhoud van de twee leerlinglicenties, de prijzen en bestelgegevens, zie www.thiememeulenhoff.nl/ausblick.
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Cool. Immer geradeaus. Es geht los.
Dynamische Wirtschaft und Kultur.
Die Vorteile, der Erfolg.
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Methodewijzer
Meer weten?
www.thiememeulenhoff.nl/
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www.ausblick-online.nl
9781111275945

Voor docenten zijn er twee ook licenties beschikbaar.
Een startlicentie met aanvullend docentmateriaal zoals
antwoorden en handleidingen. En een totaallicentie
met toegang tot actueel lesmateriaal, de toetsen en de
mogelijkheid om digitaal de voortgang te volgen en de
resultaten van uw leerlingen in te zien.

Met AusBlick
beleven uw leerlingen
het échte Duits!

Uitgebreide voorbereiding op het Goethe-Zertifikat
Met een uitgebreide spraaktraining, extra (online) oefenmateriaal en oefenexamens
bereidt AusBlick uw leerlingen optimaal voor op het Goethe-examen en heeft u geen
aparte klassen meer nodig. Met het internationaal erkende Goethe-Zertifikat biedt u
uw leerlingen een uitstekende startkwalificatie voor de toenemende handelsmarkt
met Duitsland en de internationale arbeidsmarkt in het algemeen.
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Nu ook in Nederland: AusBlick, de enige volledig Duitse methode voor
de bovenbouw havo en vwo. Met AusBlick beleven leerlingen écht Duits,
maken zij zich de taal snel, gemakkelijk en zonder angst eigen en behalen
zo vol vertrouwen betere examenresultaten.
Bewezen kwaliteit door
wereldwijd succes van Hueber Verlag
AusBlick heeft zijn hoogstaande kwaliteit bewezen als
wereldwijde marktleider voor Deutsch als Fremdsprache, in
handen van Hueber Verlag. Samen met ThiemeMeulenhoff
is AusBlick voor het Nederlandse onderwijs geactualiseerd,
gedigitaliseerd en verrijkt met extra oefenmateriaal.

Oefenmateriaal voor het Goethe-Zertifikat

Optimale examenvoorbereiding
dankzij de focus op het
examenonderdeel Lezen

Landeskunde filmpje Freundshaft - AusBlick

i

Met AusBlick bereidt u uw leerlingen
optimaal voor op het eindexamen.
Naast de veelvuldige stimulans in
spreekvaardigheid in de Duits-Duitse
lessen, biedt AusBlick extra leesmateriaal
en leesoefeningen aan, afgestemd op de
interessewereld van de leerling.

Levensechte Landeskunde

Full screen
5:49/5:53
Voorbeeld van de levensechte Landeskunde filmpjes

Voorbeeld van een literaire tekst

De Landeskunde filmpjes zijn allemaal gemaakt door
leerlingen uit de laatste leerjaren van de middelbare
school in Duitsland. Hierdoor ervaren uw leerlingen de
Duitse taal vanuit relevante en herkenbare contexten,
zoals een examenfeest, het uitgaansleven en de Duitse
cultuur.
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