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Curriculum Mapping
Kathy Tuchman Glass 2006-12-07 This resource provides a user-friendly process for creating a curriculum year overview that
meets standards. Includes developed curriculum maps, blank templates, and more!
Gateway Literature
Addison-Wesley Educational Publishers, Incorporated 1983-08
Best Short Stories, Middle
McGraw-Hill Education 1994-04-01 Banish boredom! Excite students with variety—drama, verse, stories, reporting, and
more—all at comfortable reading levels Five genres, each in three levels, let students study a particular kind of writing at the appropriate reading level
Emphasis on reading skills helps students who have difficulty with a traditional literature anthology Integration of reading and writing encourages
students to study how authors construct their works and then to try to emulate stylistic elements Rescue bored readers by introducing them to the
many exciting forms of literature. The Best series collects superb nonfiction, play scripts, poetry, short stories, and stand-alone chapters of longer
works, so you can quickly find well-crafted selections that reflect student interests. Best of all, we’ve tailored the series to three reading levels, making
it the perfect tool for reaching out to students of any ability who aren’t succeeding with more traditional anthologies. Introductory: Reading Level 5-6,
Interest Level 6-8 Middle: Reading Level 7-8, Interest Level 6-10 Advanced: Reading Level 9-12, Interest Level 9-12
The Reader's Choice
McGraw-Hill Staff 2001-07 Comprehensive English language arts program.
Genesis en catastrofe
Roald Dahl 2013-09-12 Genesis en catastrofe. Een waar gebeurd verhaal is afkomstig uit de bundel Op weg naar de hemel, die
nog tien andere spannende korte verhalen over de duistere facetten van het menselijke karakter bevat.Na meerdere kinderen verloren te hebben,
vrezen de ouders van een pasgeborene voor zijn toekomst. Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda
en vele andere klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende
verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte verhaal worden
genoemd.
De sneeuwpop Hans Christian Andersen 2020-08-22 De sneeuwpop was pas geboren onder de ogen en het vrolijke gelach van kinderen. Wat hield hij
van de kou! Zijn enige probleem was de glanzende bal in de lucht die naar hem bleef kijken, en hij begreep niet waarom... De jonge sneeuwpop had nog
veel te leren! Hans Christian Andersen (1805-1875) was een Deense schrijver, dichter en kunstenaar. Hij is beroemd om zijn kinderliteratuur, waaronder
de geliefde sprookjes "De nieuwe kleeren van den keizer", "De kleine zeemeermin", "De nachtegaal", "De standvastige tinnen soldaat", "De
sneeuwkoningin", "Het lelijke jonge eendje" en "Het lucifersmeisje". Zijn boeken zijn vertaald naar elke levende taal, en er is tegenwoordig geen kind of
volwassene die niet bekend is met zijn speelse personages. Zijn sprookjes zijn talloze malen bewerkt voor het toneel en het witte doek, met name door
Disney in de animatiefilms "De kleine zeemeermin" in 1989 en "Frozen", wat losjes gebaseerd is op "De sneeuwkoningin", in 2013. Dankzij Andersens
bijdrage aan kinderliteratuur wordt zijn verjaardag, 2 april, gevierd als Internationale Kinderboekendag.
Op eigen wieken Louisa May Alcott 2018-12-19 Op eigen wieken is het vervolg op Louisa May Alcotts meesterwerk Little Women, in het Nederlands
uitgegeven als Onder moeders vleugels. In dat boek volgen we de zussen Alcott, die losjes zijn gebaseerd op de schrijfster zelf en haar drie zussen. In
Op eigen wieken zijn de jonge zussen uit het eerste deel opgegroeid. De kwesties waar ze mee worstelen hebben nu een ander karakter dan in hun
kindertijd, en elk op hun eigen manier gaan de zussen om met het vinden van werk, een partner en het krijgen van kinderen. Na Op eigen wieken volgen
nog twee delen over de levens van de familie Alcott. Het verhaal is vele malen verfilmd en op de planken gebracht. Louisa May Alcott (1832-1888)
schreef ook voor volwassenen, maar had vooral veel succes als schrijfster van kinderboeken. Haar bekendste werk is Little Women, een
autobiografische roman die nog twee vervolgboeken kreeg, en talloze malen bewerkt is tot toneelstukken en films. Alcott was ook politiek zeer actief en
maakte zich onder andere sterk voor vrouwenrechten en afschaffing van de slavernij.
De paraplu-man Roald Dahl 2013-09-12 De paraplu-man is afkomstig uit de bundel Ontzettende verhalen, die nog acht andere spannende korte
verhalen over de duistere kant van het menselijk karakter bevat.Een moeder en haar dochter zijn getuige van een slimme zwendel die enkel lijkt te
werken als het regent. Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere klassiekers voor
kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op
de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte verhaal worden genoemd.
Literacy in Process
Brenda Miller Power 1991 Literacy in Process is an anthology of thirty-two selections by major theorists and practitioners in the
field of Literacy Education.
Waarom het is uitgegaan
Daniel Handler 2012-10-05 Dit is de doos, Ed. Hier zit alles in. Twee flessendoppen, een bioscoopkaartje van Greta in the
Wild, een briefje van jou, een lucifersdoosje, je gradenboog, Joans boek, de gejatte suiker, een speelgoedpick-up, die lelijke oorbellen, een kam van het
motel, en de rest van de spullen. Dit is het, Ed. Dit is het hele verhaal waarom het is uitgegaan. Waarom het is uitgegaan is een prachtige roman voor
iedereen die weleens een gebroken hart heeft gehad. Daniel Handler (beter bekend onder zijn pseudoniem Lemony Snicket) is op de middelbare school
minstens drie keer gedumpt.
De stenen dagboeken
Carol Shields 2013-10-11 Madelief Goedewil komt in 1905 op wonderlijke wijze ter wereld in Manitoba, midden op de Canadese
prairies. In een tiental episodes beschrijft De stenen dagboeken haar leven tot haar dood in de jaren negentig. De lezer maakt kennis met Madelief via
haar eigen bewustzijn, maar ook vanuit het perspectief van haar echtgenoten, haar vriendinnen, haar kinderen en kleinkinderen. Madeliefs leven, dat
bijna de hele twintigste eeuw omvat, is op een aantal opmerkelijke gebeurtenissen na betrekkelijk gewoon. Door de bijzondere manier waarop Carol
Shields haar roman heeft opgebouwd en door haar subtiele verteltrant wordt duidelijk dat juist dat ‘alledaagse’ vol fascinatie en mysterie is.
De hospita Roald Dahl 2013-09-12 De hospita is afkomstig uit de bundel Op weg naar de hemel, die nog tien andere spannende korte verhalen over de
duistere facetten van het menselijke karakter bevat.Een jongeman op zoek naar een slaapplaats ontmoet een bijzonder toeschietelijke hospita. Roald
Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels
met korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van vandaag iedere
lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte verhaal worden genoemd.
Teaching English in Middle and Secondary Schools
Rhoda J. Maxwell 2004-05 With continuing attention to constructivist theory and reflective
practice, this book offers a comprehensive, realistic, integrated approach to teaching English language arts to middle and secondary school learners.
In this fourth edition, content has undergone major reorganization and chapters have been significantly rearranged. Individual chapters on specific
language arts are linked through a common focus on the reality of the language arts classroom, the responsibilities of the language arts teacher, and
the means to meet these responsibilities through thoughtful, reflective, holistic teaching. For current and pre-service middle and secondary school
English teachers.
Apenliefde Pat Murphy 2006 Een dokter brengt de geregistreerde hersenactiviteit van zijn overleden dochter over op een chimpansee. Chimpansee
Rachel blijft alleen achter nadat haar 'vader' is gestorven. Vanaf ca. 13 jaar.

De tuin van het paradijs
Hans Christian Andersen 1882
ScottForesman Literature and Integrated Studies
1997
Elements of Literature, Grade 8 Standardized Test Prep
Hrw 1999-06-30
Eight Plus One Robert Cormier 1988 "Reprinted by arrangement with Pantheon Books"--T.p. verso.
EIGHT PLUS ONE: STORIES Robert Cormier 2013-03-19 Seventeen-year-old Mike visits his grandmother’s bedside and learns a family secret. A
divorced father discovers that only love, not bribes, can keep his daughter “his” on Thursdays. A young white boy finds that friendship—and
betrayal—can cross racial boundaries. Robert Cormier is one of America’s most acclaimed writers for young adults. Here are nine touching and
intensely personal stories, that confirm that these accolades are deserved. Each story features a brief introduction that explains how the story came to
be, or something about the writing. Perhaps not as dark as some of Cormier’s novels, these tales still have his classically haunting themes, which will
be savored by readers of all ages.
Alle maskers af Robert Edmund Cormier 1980 Roman over het verloop van een gijzeling van een bus met kinderen.
Macmillan/McGraw-Hill [reading/language Arts]
1993
Ontzettend irritant
Andy Griffiths 2020-03-30 Is dit boek iets voor jou? Doe deze test! Vraag jij tijdens lange autoritten ook altijd 'Zijn we er al?' Vind jij
het leuk om mensen gek te maken door hen de hele tijd na te doen? Houd jij ook altijd extra lang de douche bezet? Vind jij het leuk om vreemde vragen
te stellen waar niemand op kan antwoorden? Slinger jij ook zo graag aan de waslijn? Elk positief antwoord is één punt! 3-5 Jij bent duidelijk een
ontzettend irritant persoon. Dit is echt een boek voor jou. 1-2 Jij bent een redelijk irritant persoon. Dit is echt een boek voor jou. 0 Jij snapt niet hoe
leuk het is om irritante dingen te doen. Dit is echt een boek voor jou. Een boek vol avonturen van Andy met een irritante vlieg, gekke danspasjes en een
loodzwaar kampeerbed.
Buckle Down! on Ohio Reading
1995
Teder is de nacht
Francis Scott Fitzgerald 2014-06-17 Waren de roaring twenties het toneel van De grote Gatsby, in deze roman uit 1934 richt Fitzgerald
zijn blik op het decennium daarna. De gevierde psychiater Dick Diver en zijn steenrijke echtgenote Nicole hebben een indrukwekkende villa in ZuidFrankrijk. Hun huis staat gastvrij open voor een aantal illustere landgenoten. Een van hen is de filmster Rosemary Hoyt, die al spoedig verliefd wordt
op Dick. Aanvankelijk ziet zij niet welk effect dit heeft op de relatie van de Divers, maar als Dick de liefde gaat beantwoorden begint het huwelijk te
wankelen en nadert gestaag de ondergang voor Dick en Nicole Diver. F. Scott Fitzgerald schetste in deze roman niet alleen het verloop van zijn eigen
huwelijk, hij geeft ook een goed beeld van het morele en psychologische verval in de jaren dertig. Teder is de nacht wordt beschouwd als zijn beste
werk.
Jamaica inn Daphne Du Maurier 1994 Een jong meisje komt na de dood van haar ouders rond 1850 terecht bij een tante die getrouwd is met de waard
van een oude, afgelegen herberg aan de kust van Cornwall.
Reading by Doing John S. Simmons 1994
Ver van Verona Jane Gardam 2020-09-28 ‘Laat ik maar meteen vertellen dat ik door een overweldigende ervaring op mijn negende niet meer helemaal
normaal ben.’ De overweldigende ervaring waar Jessica Vye het over heeft, kleurt haar schooldagen en haar reactie op de wereld om haar heen: een
wereld van rantsoeneringen en oorlogsbeperkingen, van ongemakkelijke jurken, ingetogen essays en stoffige tearooms. Want de jonge Jessica heeft
van een gerespecteerde auteur te horen gekregen dat ze ‘zonder enige twijfel’ een geboren schrijfster is. Het bewijs zit in haar drang om
onvoorwaardelijk eerlijk, zonder filter en op de onhandigste momenten de waarheid te spreken. Ze doet er alles aan om op haar eigen manier op te
groeien, om haar eigen leven te leiden in de besloten wereld van een meisjesschool en in het sombere huisje waar ze is gaan wonen toen haar vader
besloot om kapelaan te worden. Maar het kan haar niet schelen, want ze heeft al haar explosieve kracht nodig om schrijver te worden. Of is ze dat al?
Ver van Verona, Jane Gardams debuutroman, bevat al alles waar Gardam later om gekoesterd zou worden: de typisch Britse sfeer, haar eigenzinnige,
psychologisch scherpe pen en haar speciale humor.
Rechterhand van de bisschop
Linden MacIntyre 2012-10-15 Priester Duncan MacAskill keert terug naar zijn geboortestreek om aan het werk te gaan in
een kleine parochie. Hoewel hij het moeilijk heeft met de herinneringen uit zijn jeugd, probeert hij hard een vertrouwensband op te bouwen met de
mensen, die hij soms nog kent van vroeger. Als een van zijn parochianen, de 18-jarige Danny, zelfmoord pleegt, begint MacAskill het vertrouwen in
zichzelf en in de kerk te verliezen. Zeker als het erop lijkt dat een collega-priester een rol heeft gespeeld in het drama. Linden MacIntyre (Canada, 1943)
is een van de bekendste (tv-)journalisten van Canada. Hij won negen Gemini Awards en een Emmy Award. In 1999 debuteerde hij met de roman The
Long Stretch, in het Nederlands verschenen in 2008 onder de titel Het lange eind, die werd genomineerd voor de Dartmouth Book Award en de
Canadian Booksellers Association Libris Award. MacIntyres geboortestreek is een belangrijke inspiratiebron voor zijn werk.
Martyn Big / druk 1 Kevin M. Brooks 2003 Na de dood van zijn vader besluit een 15-jarige jongen diens lichaam te verbergen.
Pas op voor de hond
Roald Dahl 2013-09-12 Pas op voor de hond is afkomstig uit de bundel Over en sluiten, die nog negen andere spannende korte
verhalen over gevechtspiloten in de oorlog bevat.Een piloot belandt na een ongeluk in het ziekenhuis, waar hij een ontstellende ontdekking doet. Roald
Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels
met korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van vandaag iedere
lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte verhaal worden genoemd.
Een zee voor Zoë 2004 Een dagboekbladzijde en haar herinneringen aan haar overleden klasgenote Zoë spelen een belangrijke rol in het leven van
Martha. Vanaf ca. 11 jaar.
In het licht van de vuurtoren
Jean E. Pendziwol 2017-07-04 Een vuurtoren staat voor geborgenheid, verlichting en veiligheid, maar het leven is er ook
geïsoleerd en onderhevig aan de grillen van het water. Dé plek om een familiegeheim jarenlang verborgen te houden. Elizabeth is blind en zit al jaren
alleen in een verzorgingstehuis. Het enige wat ze nog heeft zijn muziek en herinneringen, vooral aan haar geliefde tweelingzus Emily. Totdat per toeval
de dagboeken van haar vader, de vuurtorenwachter van Porphyry Island (Lake Superior), worden ontdekt. Morgan, een opstandige tiener zwartgeverfde haren, veel kohlpotlood - moet een taakstraf uitvoeren. In het bejaardentehuis, de saaiste plek die er is. Tegen alle verwachtingen in
worden Elizabeth en zij vrienden. Pagina na pagina worden de vrouwen dieper het dagboek - en de geschiedenis - in gezogen en komen ze dichter tot
elkaar. Hun beider lot blijkt verbonden aan het mystieke vuurtoreneiland.
Laten wij aanbidden
Ann-Marie MacDonald 2015-02-24 Cape Breton Island, Nova Scotia, rond 1900: de jonge pianostemmer James wordt met zijn
kindbruidje Materia verbannen naar een eenzaam huis op een klif. Tot elkaar veroordeeld vechten zij en hun dochters zich door het leven. Laten wij
aanbidden is een adembenemende geschiedenis die de lezer nog lang bijblijft. Een roman voor wie houdt van de Brontës, Annie Proulx en Carol
Shields.
Best Short Stories
Raymond Harris 1994
Onze wederzijdsche vriend
Charles Dickens 1884
De vreugde- en gelukclub
Amy Tan 2021-10-22 Speel je mee met de vreugde- en gelukclub? Vier vrouwen en hun moeders spelen wekelijks samen
mahjong, een traditioneel Chinees bordspel, waar ook hun problemen en gevoelens besproken worden. Maar als volwassen vrouw zit je niet altijd op
het advies van je moeder te wachten. Al helemaal niet als zij jouw leven toch niet begrijpt. De vier moeders verhuisden in 1949 vanuit China naar San
Francisco, terwijl hun dochters in Amerika zijn opgegroeid. Maar wanneer hun diepste geheimen boven (speel)tafel komen, kent één moeder haar
dochter maar al te goed. De debuutroman van Amy Tan werd direct een Amerikaanse bestseller en werd in 1993 verfilmd. Amy Tan (1952) is een
Amerikaanse schrijfster van Chinese afkomst en is bekend van onder meer haar debuut ‘De vreugde- en gelukclub’ en ‘Vrouw van de keukengod’. In
haar romans schrijft ze over complexe moeder-dochter relaties en over hoe het is om als kind van Chinese immigranten op te groeien in Amerika. Haar
boeken zijn wereldwijd goed ontvangen. Zo stond ‘Vrouw van de keukengod’ maar liefst 38 weken in de New York Times bestsellerlijst en zijn haar
werken in 35 talen vertaald. Haar debuutroman werd in 1993 verfilmd tot de succesvolle film ‘The Joy Luck Club’.
Fahrenheit 451 Ray Douglas Bradbury 2020* Schrikbeeld van een maatschappij waarin het boek wordt vernietigd en boekbezitters worden vervolgd.
To be Somebody 1995
Het verborgen leven van bomen
Peter Wohlleben 2016-03-29 In het bos gebeuren verbazingwekkende dingen: bomen communiceren met elkaar.
Bomen die niet alleen liefdevol voor hun nageslacht zorgen, maar ook voor hun oude en zieke buren. Bomen met emoties, gevoelens en een geheugen.

Moeilijk te geloven? Misschien, maar het is waar! Boswachter Peter Wohlleben vertelt fascinerende verhalen over de onverwachte en ongelooflijke
vaardigheden van bomen. Hij combineert de laatste wetenschappelijke inzichten met zijn eigen ervaringen uit het bos, en creëert zo een opwindende
nieuwe kennismaking met levende wezens die we dachten te kennen, maar nu pas echt leren begrijpen. En zo betreden we een compleet nieuwe
wereld... Het geheime leven van bomen is een onweerstaanbare liefdesverklaring aan het bos.
Het Listerdale mysterie
Agatha Christie 2015-03-25 Deze bundel bevat negen klassieke detectiveverhalen die stuk voor stuk een overtuigend bewijs
vormen van de veelzijdigheid en vindingrijkheid van Agatha Christie. De onderwerpen, de intrige en de sfeer zijn bij al deze verhalen volstrekt
verschillend, maar één ding hebben ze gemeen: ze houden de lezer tot de laatste regel in spanning, want bij elk verhaal is de ontknoping totaal
onverwacht.
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