Waarom Alcarta?
•
•
•

Eindelijk valt er wat te kiezen na 140 jaar monopolie
Grote Bosatlas
Bijna ieder kind heeft een atlas nodig (136.000 leerlingen
in het voortgezet onderwijs; niveaus vmbo-GT t/m vwo)
Een betere atlas voor een scherpe prijs

Unieke pluspunten Alcarta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het geografische verhaal wordt in een logische en
consistente volgorde verteld
Met ruim 700 kaarten is de atlas compleet en compact,
geen kaart te weinig en geen kaart te veel
Intuïtieve navigatie met gekleurde tabbladen,
registersymbolen en kaartverwijspijltjes
Een legenda bij elke kaart, dus je hoeft niet te bladeren
Fraaie, gedetailleerde fysische kaarten
Zoveel mogelijk vaste schalen zodat de kaarten goed
met elkaar te vergelijken zijn
Van de ruim 700 kaarten zijn er slechts twee gekanteld,
zodat je zo min mogelijk de atlas hoeft te draaien
Glasheldere cartografie
Scherpe prijs: € 49,95

Unieke pluspunten Alcarta online:
•
•
•
•

Gratis toegang tot Alcarta online
Alle kaarten te openen in Google Earth
Actuele extra content online
Actuele statistieken online

De opzet van Alcarta is zodanig dat de atlas het leerproces
en het ontwikkelen van atlasvaardigheden ondersteunt. De
atlas is volledig en compleet, dus er hoeven geen aparte
bijlagen of katernen bij aangeschaft te worden. Docenten
kunnen nu zelf kiezen met welk materiaal ze willen werken.

Tijdlijn
•
•
•
•
•
•
•

augustus 2012: idee atlas
1 mei 2013: verzoek lijst van eisen aan CvTE
15 juni 2015: CvTE levert definitieve criteria
juni 2015: start ontwikkeling Alcarta
10 november 2017: Alcarta online gratis beschikbaar
19 december 2017: Alcarta goedgekeurd door CvTE
8 maart 2018: eerste editie Alcarta beschikbaar

Vergelijking met de Grote Bosatlas
Alcarta

Grote Bosatlas

Aantal kaarten

ca. 700

ca. 1100

Aantal pagina’s

296

336

Gewicht

1645 gram

1980 gram

Alcarta en CE aardrijkskunde havo/vwo

Toegestaan bij CE

ja

alleen met katern

Alcarta is door het College voor Toetsen en Examens (CvTE)
toegestaan als hulpmiddel bij het centraal examen (CE) aardrijkskunde havo/vwo. Het CvTE onderzoekt de mogelijkheid
om twee atlassen te gebruiken bij het CE 2020 (havo) en
2021 (vwo). Het CvTE meldt op Examenblad.nl da een atlas
nodig is en blijft voor het aardrijkskundeonderwijs. “Het staat
scholen vrij om een keuze tussen beide atlassen te maken,
bijvoorbeeld bij invoering in de brugklas”, aldus het CvTE.

Prijs boek

€ 49,95

€ 69,95

Prijs online atlas

gratis

12,50 per jaar

Meer informatie Alcarta via:

Ontworpen ter ondersteuning van het leerproces

Specificaties

Contact

ISBN 9789006106015
Nederlandstalig
296 pagina’s
1645 gram
21 x 338 x 251 mm
hardcover

ThiemeMeulenhoff
Postbus 400
3800 AK Amersfoort
T 033 448 3000
www.alcarta.nl

Alcarta is volledig ontworpen volgens de eisen van het CvTE
én de behoeften van docenten en leerlingen. Het team
van makers bestaat uit gerenommeerde cartografen, zeer
ervaren ontwikkelaars van schoolatlassen en experts in het
Nederlandse aardrijkskundeonderwijs.

•
•
•

Alcarta: de nieuwe atlas - https://youtu.be/-cA7uJ8P6ZY
Over Alcarta - https://youtu.be/mIy4tF27An4
www.alcarta.nl (+ gratis account maken Alcarta online)

