CATALOGUS 2022
Wilt u de papieren versie
van deze catalogus ontvangen?
Neem dan contact met ons
op via info@talenland.nl.

Piet Heinkade 55
1019 GM Amsterdam
info@talenland.nl
+31 (0)636 080 260
facebook.com/UitgeverijTalenland.nl

www.talenland.nl

CATALOGUS 2022
VOORTGEZET ONDERWIJS

Frans|Duits|Spaans|Engels

Met trots presenteren wij u de nieuwe catalogus van Uitgeverij Talenland voor 2022. Wij
hopen dat komend jaar ons weer ruimte geeft voor professionele groei en innovatie
zonder restricties. Met onze initiatieven streven wij ernaar u als taaldocent nog beter te
ondersteunen.
Afgelopen jaar is ons team uitgebreid en samen hebben we mooie plannen gemaakt voor
de toekomst. Allereerst richten wij ons op de intensivering van de persoonlijke en snelle
dienstverlening zoals u van ons gewend bent. In het kader van professionele ontwikkeling
zullen wij ook ons aanbod aan webinars voortzetten, enerzijds over didactische thema's
en anderzijds over ervaringen met onze methodes. Bovendien kijken we ernaar uit u na
lange tijd weer te ontmoeten op één van de fysieke studiedagen.
Wij staan voortdurend in contact met taaldocenten en hun feedback helpt ons om nieuwe
plannen vorm te geven. In deze catalogus informeren wij u over onze meest recente
ontwikkelingen voor het voortgezet onderwijs. Wij zijn zeer verheugd dit jaar van start te
gaan met ons nieuwe digitale platform: Kompas. Het digitale materiaal van de methodes
‘À Plus’, ‘Bloggers’ en ‘Fantastisch!’ zal vanaf dit jaar hier beschikbaar zijn. Naast het
vervolg van de mogelijkheid om onze boeken te huren, hebben we nu ook nieuwe Set
combi's in ons productaanbod opgenomen. Hiermee profiteert u van een extra voordelig
tarief bij aanschaf van een papieren boek in combinatie met een digitale licentie.
Voortdurend in beweging, een bron van emotie, van wisselend karakter, rijk aan expressie…
Water en taal hebben veel gemeen. Beide waren, zijn en zullen altijd essentieel zijn voor
de ontwikkeling van lichaam en geest. Daarom hebben wij besloten onze catalogus voor
2022 te voorzien van beelden die ons in de kern van beide elementen onderdompelen.
Wij wensen u een inspirerend en optimistisch 2022 toe!
Team Talenland

Neem contact met ons op!
Telefonisch +31 (0)636 080 260
Per e-mail info@talenland.nl

Ons aanbod in scholing
deelname, nuttig, passie, ref lectie
Studiedagen die we organiseren
We zetten ons in om workshops en trainingen van de hoogste kwaliteit te organiseren
voor docenten Engels, Duits, Spaans en Frans in Nederland.
Meer informatie over onze eerdere en toekomstige webinars en studiedagen
kunt u vinden op www.talenland.nl.

Studiedagen op maat
We bieden ook persoonlijke presentaties ter plaatse en online aan voor docenten, studenten
en/of instellingen over de aanpak van onze methodes, de laatste nieuwe educatieve trends
en onze nieuwe producten. Neem hiervoor contact met ons op via: info@talenland.nl.
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Meer informatie over onze studiedagen en webinars kunt u
vinden in onze agenda op www.talenland.nl of schrijf u in
voor onze nieuwsbrief om altijd op de hoogte te blijven.

Online nascholing waar u ook bent!
Een webinar is een ideale manier om uw kennis over een thema uit te breiden.
Bovendien is het erg eenvoudig om hier aan mee te doen omdat u inlogt via het
internet. Wij bieden u drie soorten webinars aan:

Didactische Webinars:
Specialisten op het
gebied van didactiek in het
vreemdetalenonderwijs geven
workshops rond actuele en
gevarieerde thema’s voor
taaldocenten.

Webinars van 30 minuten
waarin docenten vertellen
over hoe één van onze methodes
wordt ingezet bij hun op school.

Webinars waarin een spreker
ingaat op een didactisch thema
en de manier waarop dit door een
specifieke methode in de praktijk
wordt toegepast.

Een overzicht van webinars, studiedagen en andere nascholingsactiviteiten
die we aanbieden kunt u vinden in de agenda op onze website www.talenland.nl.
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Nieuw digitaal platform

Dit jaar zullen wij starten met ons
nieuwe digitale platform Kompas.
Al het materiaal dat wij in Kompas
aanbieden, voldoet geheel aan de
ECK-standaarden.

Device-onafhankelijk:
geschikt voor laptops, tablets,
smartboards en telefoons

De volgende titels zijn vanaf
dit jaar beschikbaar in Kompas:
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Heldere leeromgeving

Het design is rustig en overzichtelijk zodat leerlingen zoveel mogelijk
kunnen focussen op de leerstof en de opdrachten. Een omgeving
met weinig visuele afleiding komt namelijk de leerprestaties van de
leerlingen ten goede.

Digitaal tekst-en werkboek in één

Digitaal tekstboek en werkboek met geïntegreerde links, video's en
luisterfragmenten.

Opdrachten delen

Als docent kunt u eenvoudig huiswerk opgeven aan de hele klas of
ervoor kiezen opdrachten met één leerling te delen.

Resultaten bekijken

Zowel de docent als de leerlingen kunnen altijd de voortgang volgen en
gelijk na het afronden van een opdracht de resultaten inzien.

Live feedback

Leerlingen zien direct feedback tijdens het maken
van de oefeningen.

Integratie met andere systemen

Kompas is geïntegreerd met de meest gebruikte softwareprogramma's
voor het voortgezet onderwijs, zoals Magister en Somtoday.

Meer informatie op
www.talenland.nl
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Ons aanbod in scholing
Spaans en Frans
Bij het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal staan vragen
over didactiek en praktische toepasbaarheid centraal.
Docenten en onderzoekers hebben een bijdrage
geleverd aan de auteurs bij de ontwikkeling van onze uitgaven.
In deze collectie gaan we in op de laatste ontwikkelingen uit de didactiek MVT.
Of u nu al jaren voor de klas staat of student bent aan een lerarenopleiding: met
onze uitgaven over didactische thema's verbreedt u uw horizon. De uitgaven zijn
geschreven door toonaangevende Franse en Spaanse vakdidactici.

Meer informatie
over ons didactisch
materiaal vindt u op
www.talenland.nl
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Lesideeën voor vandaag
Duits en Engels

Vind elke maand een nieuw voorstel
voor uw Duitse en Engelse les met
een video over een actueel thema.
Meld u aan voor
onze NIEUWSBRIEF om
de publicatie over de
Lesideeën voor Vandaag
niet te missen en ga naar
www.talenland.nl voor
meer informatie.

Ontdek elke maand onze
gloednieuwe Lesideeën
voor Vandaag, helemaal
gratis en ontworpen om uw
werk als docent makkelijker
te maken.
Elke maand bieden we u een
nieuwe video in het Duits
en Engels aan die u wellicht
interessant vindt voor uw
lessen. Deze video wordt altijd
aangeboden met educatief
materiaal dat bestaat uit
begripsactiviteiten en
opdrachten die uw leerlingen in
groepsverband kunnen uitvoeren.
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Frans
À plus !
À la une
Pourquoi pas !
En route vers... le DELF scolaire et junior
La grammaire sans problème !
Manon, Échec au roi
Planète ados
24 heures...
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14
17
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Duits
Fantastisch!
Lies & Schreib mit!
Leo & Co.
Detektiv Müller
Zack
Leicht & logisch
Pictograma
Der Fall der Mauer
Landeskunde für Jugendliche
Schon mal gehört?

24
28
29
29
30
30
31
32
32
32

Spaans
Reporteros
34
Cuadernos de gramática española
38
Las claves del DELE A2/B1 para escolares 39
Viajes fantásticos
40
Gael
41
Un día en...
41
Aventura joven
42
Hacerse mayor
42
Serie América Latina
43
El Mediterranéo
43

Engels
Bloggers
Mystery and Horror Classics

Een overzicht van al onze titels voor het
Voortgezet Onderwijs met de bijbehorende
prijzen vindt u vanaf pagina 51 van deze catalogus.
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Frans

Frans

LESMETHODES

Heeft u interesse in een beoordelingsexemplaar
van deze methode? Vraag deze aan via
www.talenland.nl/beoordelingsexemplaar

À plus !
Haal het Frans in de klas met À plus !

Speciaal voor
Nederland
ontwikkelde editie

Sterke punten

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2

Ï Actief gebruik van het Frans door de taakgerichte aanpak en de realistische projecten
Ï Motiverende opdrachten en leerzame spelletjes
Ï Duidelijke leerdoelen om alle competenties stap voor stap te ontwikkelen
Ï Met de francofonie als leidraad komen ook interculturele competenties en burgerschap aan bod
Ï Zelftests en evaluaties geven leerlingen meer inzicht in het leertraject
Ï Deel 3 en 4 bestaan beide uit één boek die voor zowel het VMBO, HAVO als VWO gebruikt kan worden

Nieuw beschikbaar: 1 toets per hoofdstuk en
meerdere tussentijdse toetsen aangepast
aan het Nederlandse schoolsysteem. U kunt
deze gratis opvragen via info@talenland.nl.
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Frans

LESMETHODES

Livre de l'élève À plus ! 3

Wilt u een persoonlijke presentatie
over de methode? Maak dan een
online afspraak met één van onze
onderwijsadviseurs via:
www.talenland.nl/online-afspraak

Livre de l'élève
Ï Focus op communicatie in de les
Ï Onderwerpen die aansluiten bij de
belevingswereld van de leerlingen
Ï Veel mogelijkheden tot
differentiatie
Ï Bij elk hoofdstuk hoort een video
met uitgebreide opdrachten.
Ï Korte grammaticale en lexicale
ondersteuning bij elk hoofdstuk,
met per hoofdstuk een uitgebreide
toelichting: Nos outils, Précis
grammatical

Deze methode is ook beschikbaar in de originele versie À plus ! version internationale die geheel in het
Frans is geschreven en uitermate geschikt is voor internationale scholen en gymnasia.
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Frans

LESMETHODES

Cahier d'exercices
Ï Een uitgebreid Cahier d’exercices om met de
nieuwe stof vertrouwd te raken en ermee te oefenen
Ï Met behulp van sterren wordt van elke activiteit de
moeilijkheidsgraad aangegeven
Ï Creatieve opdrachten maken het werken leuk
Ï Het portfolio geeft inzicht in de eigen voortgang
Ï Een DELF-katern helpt leerlingen zich op deze
examens voor te bereiden

Cahier d'exercices À plus ! 3

Ik was op zoek naar een methode
die ik als basis zou kunnen gebruiken
voor de grammatica, met bijpassende
oefeningen en die ik zou kunnen
aanvullen met mijn eigen materiaal. Die
methode heb ik gevonden in ‘A plus!’.

Wij zijn dit schooljaar gestart met À Plus. Het fijne van
deze methode is dat de grammatica wordt ingezet als
hulpmiddel bij het ontwikkelen van de vaardigheden
en op een indirecte manier wordt teruggevraagd in
de toetsen. Verder geeft de guide pédagogique veel
goede ideeën voor het aanbieden van de stof.

Nathalie Borgna
Ijburgcollege, Amsterdam

Sandra Bunck
Da Vinci college, Purmerend
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Frans

LESMETHODES

Guide pédagogique
Ï Een zeer uitgebreide handleiding waarin de doelen van elke
les en elke oefening worden toegelicht
Ï Elke activiteit in het Livre de l'élève kan op verschillende
manieren worden uitgevoerd of worden uitgebreid
Ï Suggesties om dieper op de stof in te gaan
Ï Aanvullende culturele informatie
Ï Aanvullende opdrachten voor bij de video’s
Ï Een voorbeeldtoets per hoofdstuk
Ï Voor À plus ! deel 4 is deze alleen digitaal beschikbaar

SET Combi
Ï Papieren tekstboek
Ï Papieren werkboek
Ï Digitale toegang tekstboek/werkboek
Ï Alle luister- en videofragmenten digitaal

Nieuw
platform

De
apparaatonafhankelijke
digitale versie is
geschikt voor laptops,
tablets, digiborden en
telefoons.

Talenland
blijft u hiernaast
ook de optie
aanbieden om
tekstboeken
te huren.

À plus! 1 Talenland is nu ook
digitaal beschikbaar via Kompas!
Rustig ontwerp

Online versie met extra materiaal: geïntegreerde audio
en video, interactief werkboek om zelfstandig te kunnen
werken en eenvoudig inzicht in de voortgang van een
leerling of de groep en nog veel meer extra's.

Intuïtieve navigatie
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Frans

LESMETHODES

Heeft u interesse in een beoordelingsexemplaar
van deze methode? Vraag deze aan via
www.talenland.nl/beoordelingsexemplaar

À la une
In het hart van de francofonie

Sterke punten

A1

Speciaal voor
Nederland
ontwikkelde editie

A1-A2

Ï Het leven, de stad, de hobby's en de passies van een tiener als leidraad van elk hoofdstuk
Ï Maak kennis met de francofonie vanuit het perspectief van Franstalige jongeren
Ï Een actiegerichte aanpak met creatieve projecten en miniprojecten die een grote betrokkenheid
van de leerling mogelijk maken
Ï Methode met ludieke aanpak
Ï Thema's en typologieën van documenten afgestemd op de interesses van jongeren van deze tijd

Deze methode is ook beschikbaar in de originele versie À la une
version internationale die geheel in het Frans is geschreven en
uitermate geschikt is voor internationale scholen en gymnasia.
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Frans

LESMETHODES

Livre de l'élève À la une 2

De grammatica is helder en kan goed
geoefend worden. De oefeningen zijn
overzichtelijk. Mijn eigen materiaal
gebruik ik om de eindopdracht uit de
methode aan te vullen. Ik maak van de
eindopdracht een uitgebreide taaltaak.
Hajiba Aouragh
International school Het Rijnlands
Lyceum Oegstgeest

Livre de l'élève
Ï Activiteiten en projecten die de
creativiteit van de leerling stimuleren
(artikel, video, interview, enzovoort)
Ï Gedetailleerde uitleg van grammatica
en systematiseringsoefeningen
Ï Een mindmap om de woordenschat
van het hoofdstuk te visualiseren en
ludieke oefeningen om het beter te
kunnen onthouden
Ï Een culturele quiz om het geleerde in
elk hoofdstuk te toetsen
Ï Geheel in het Frans geschreven
met achter in het boek de vertaling
naar het Nederlands van de
instructieteksten, grammatica en
woordenlijsten (per hoofdstuk en op
alfabetische volgorde)
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Frans

LESMETHODES

Cahier d'exercices
Ï Per hoofdstuk opdrachten die overeenkomen
met de behandelde stof uit het tekstboek
Ï 6 pagina's aan opdrachten per hoofdstuk
Ï Elk hoofdstuk sluit af met een zelfevaluatie
om te zien of alle behandelde stof is begrepen
Ï Oefeningen ter voorbereiding van het DELF
examen aan het einde van het boek

Guide pédagogique
Ï Een extra hulp bij het lesgeven waarbij de volgorde van de
activiteiten per hoofdstuk van het tekstboek wordt gevolgd
Ï Een duidelijke presentatie van de aanpak en doelstellingen
van de methode
Ï Veel adviezen en tips geïllustreerd met fragmenten van de
activiteiten uit het tekstboek voor een duidelijk overzicht
en voor het zo goed en makkelijk mogelijk uitvoeren van de
opdrachten met de leerlingen tijdens de les
Ï Verschillende voorstellen per activiteit, suggesties voor het
werken aan enkele huiswerkopdrachten met terugkoppeling
tijdens de les en ideeën om activiteiten verder uit te breiden

Digitale
versie

Al onze uitgaven van À la une
Talenland zijn ook digitaal beschikbaar!

Talenland
blijft u hiernaast
ook de optie
aanbieden om
tekstboeken
te huren.
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Het digitale platform biedt naast alle audio
en videofragmenten ook de mogelijkheid voor
docenten om huiswerk op te geven en voor de
leerlingen om online opdrachten te maken.

Frans

LESMETHODES

Pourquoi pas !
Een wereldwijde favoriet

Sterke punten

A1

A2.1 A2.2

B1

Ï De allereerste methode gebaseerd op de communicatieve benadering voor
het Voortgezet Onderwijs en nog altijd actueel!
Ï Activiteiten die natuurlijke interactie in de klas mogelijk maken
Ï Constant werken met de woordenschat en doorlopend hergebruik van de bronnen
Ï Grammatica met een focus op communicatie in de katernen On a besoin de…
Ï Pagina's Quartier libre in de vorm van een tijdschrift voor jongeren
Ï Voorbereiding op de DELF-examens
Ï Een uitgekiende balans tussen vaardigheden en kennis
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Frans

TOETSMATERIAAL

En route vers...
le DELF scolaire et junior
Efficiënte voorbereiding op de DELF
scolaire en junior examens

Sterke punten

A1

A2

B1

Ï Een collectie die verder gaat dan de voorbereiding op de examens
Ï Een motiverende thematische werkwijze waarbij zowel woordenschatverwerving als grammatica
uitgebreid aan bod komen
Ï Adviezen en strategieën om voor de examens te slagen
Ï Voorbeeldexamens die qua inhoud en opbouw overeenkomen met de DELF Scolaire en Junior examens
Ï Een audio-cd met luisterfragmenten die voorkomen in de hoofdstukken en in de oefenexamens
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Frans

GRAMMATICA

La grammaire
sans problème !
Maakt het leren van de Franse
grammatica eenvoudig!

Sterke punten

A1-A2

Ï Een onmisbaar hulpmiddel voor in de klas en ideaal om zelfstandig mee aan de slag te gaan
Ï Met interessante en inspirerende thema’s afgestemd op leerlingen uit het voortgezet onderwijs
Ï Eenvoudige maar gedetailleerde uitleg van de grammaticaregels
Ï Voorbeelden en meer dan 200 herhalingsactiviteiten
Ï Een indicatie van het ERK-niveau bij elke oefening
Ï Regelmatige herhaling en een woordenlijst met grammaticale termen
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Frans

LEESBOEKJES

Manon
Het intrigerende verhaal van een marionettenpop
die haar draden heeft doorgeknipt

Sterke punten

A2

Ï Een moderne strip met illustraties van hoge kwaliteit die interesse wekken bij de leerlingen.
Ï Een verbazingwekkende en innemende hoofdpersoon: Manon, een jonge vrouw uit Parijs,
die studeert in een prestigieuze academie voor topsporters
Ï Een spannend verhaal vol verrassingen: na een ongeluk tijdens een training ziet Manon
haar leven in één klap veranderen. Zij ontdekt de duistere bedoelingen van de directeur van
de academie en besluit wraak te nemen.
Ï Eenvoudige taalgebruik, perfect geschikt voor zelfstandig lezen voor leerlingen op
A2-niveau van het ERK.
Ï Talrijke begripsactiviteiten om de woordenschat die gerelateerd is aan het verhaal en de
culturele informatie eigen te maken.
Ï Woordenlijsten (Engels, Duits, Italiaans en Spaans) en de antwoorden gratis beschikbaar op
espacevirtuel.emdl.fr
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Frans

LEESBOEKJES

Planète ados
Franstalige helden en
interessante culturele verwijzingen
Sterke punten

A1-A2

A2

A2-B1

Ï Een collectie van 7 leesboekjes met bewerkte hoofdstukken
van literaire boeken, aangevuld met opdrachten. Geschikt om
zelfstandig door te werken
Ï De opdrachten omvatten inzichtsvragen, luisteropdrachten en
spelletjes (kruiswoordraadsels, rolspelen, enzovoort)
Ï Socioculturele notities en een woordenlijst per hoofdstuk
Ï Inclusief CD waarop de tekst van het boek wordt voorgelezen

24 heures...
Bezoek 6 interessante Franstalige plaatsen!
Sterke punten

A1

Ï Avonturen die de lezer meenemen naar de Provence, Bretagne,
Brussel, Montréal, Parijs en het eiland Réunion
Ï Intrige, liefde, gastronomie, toeristische informatie, actualiteit,
dagelijks leven... alles in slechts 24 uur!
Ï Ideaal leesmateriaal voor jongeren die willen beginnen met
lezen in het Frans
Ï Verschillende opdrachten om zich de woordenschat van het
verhaal eigen te maken
Ï Het hoorspel met de voorgelezen tekst kan gratis als Mp3bestand worden gedownload via espacevirtuel.emdl.fr

Talenland - Catalogus Voortgezet Onderwijs 2022 21

Frans

Geeft u ook les op een
HBO, Universiteit
of talenschool voor
volwassenen?

Talenland biedt u
Ï Internationaal toonaangevende methodes
en al onze nieuwe uitgaven voor 2022
Ï Materiaal ter voorbereiding van de DELF-examens
Ï Passende grammaticaoefeningen om uw lessen mee aan te vullen
Ï Leesboekjes met uiteenlopende culturele onderwerpen

Meer informatie op www.talenland.nl, of vraag
onze catalogus 2022 aan via info@talenland.nl.
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Duits

Duits

LESMETHODES

Heeft u interesse in een beoordelingsexemplaar
van deze methode? Vraag deze aan via
www.talenland.nl/beoordelingsexemplaar

Fantastisch!
Communicatief en taakgericht Duits leren

Speciaal voor
Nederland
ontwikkelde editie

Fantastisch! Talenland is
aangepast aan het Nederlandse
schoolsysteem en is gebaseerd
op dezelfde methode die in
Frankrijk op dit moment een
absolute bestseller is!

Sterke punten

A1

A2

A2-B1

Ï Heldere opmaak en aansprekende teksten met onderwerpen over de Duitse taal en cultuur
Ï Uiteenlopende documenten (teksten, video, audio, enzovoort) met communicatieopdrachten in het
tekstboek en verdiepende oefeningen in het werkboek
Ï Keuze uit twee verschillende creatieve projectideeën per les
Ï Evenwichtige vaardigheidstraining, afwisselende werkmethoden en handige vergelijkingen met het
Nederlands
Ï Duidelijke, eenvoudige uitleg van de grammatica met handige vergelijkingen met de Nederlandse taal
Ï Oefenen van de woordenschat via mindmaps, handige spreekhulpmiddelen en voorbeeldzinnen
Ï Per les een motiverend kort verhaal
Ï Duidelijke samenhang tussen het tekst- en werkboek, met zorgvuldig gekozen teksten, grammatica
en woordenschat
Ï Uitgebreid grammaticaoverzicht en ondersteunende strategieën en studietips in het Nederlands
Ï Dyslexievriendelijke lay-out van zowel het tekst- als werkboek
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Duits

LESMETHODES
Wilt u een persoonlijke presentatie
over de methode? Maak dan een
online afspraak met één van onze
onderwijsadviseurs via:
www.talenland.nl/online-afspraak

Kursbuch Fantastisch ! 2
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Duits

LESMETHODES

Arbeitsbuch
Ï Extra teksten en luistermateriaal ter aanvulling van de lesinhoud
Ï Grondige behandeling van grammatica en woordenschat
Ï Oefeningen met een ontspannen, creatief en speels karakter
Ï Per les een hele pagina gewijd aan specifieke uitspraakoefeningen
voor de Nederlandse leerling
Ï Uitvoerige behandeling en uitleg van de korte verhalen
Ï Een dubbele pagina per les waarin de leerling stap voor stap wordt
voorbereid op het Goethe-certificaat (met voorbeeldopgaven van
het examen)

Arbeitsbuch Fantastisch ! 2

Wij werken graag met Fantastisch, omdat het
als enige methode goed aansluit op het ERK, veel
autonomie en keuze aan de docent geeft en vooral
goed aansluit op de belevingswereld van de leerlingen.
De opdrachten zijn daarbij functioneel en efficiënt.
Nils Herwegen
Jacob-Roelandslyceum
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Duits

LESMETHODES

Docentenhandleiding
Ï Toelichting op de opdrachten, extra ideeën en kanten-klare kopieerbladen voor uw lessen
Ï Kant-en-klare evaluatieroosters
Ï Suggesties om dieper op de stof in te gaan
Ï Voorstellen om de opdrachten op verschillende
manieren uit te voeren of aan te vullen
Ï Voorbeelden van antwoorden op de open vragen
Ï De antwoorden van alle oefeningen
Ï Voor Fantastisch! 3 is deze alleen digitaal beschikbaar

SET Combi
Ï Papieren tekstboek
Ï Papieren werkboek
Ï Digitale toegang tekstboek/werkboek
Ï Alle luister- en videofragmenten digitaal

Nieuw
platform

De
apparaatonafhankelijke
digitale versie is
geschikt voor laptops,
tablets, digiborden en
telefoons.

Talenland
blijft u hiernaast
ook de optie
aanbieden om
tekstboeken
te huren.

Fantastisch! 1 Talenland is nu ook
digitaal beschikbaar via Kompas!
Rustig ontwerp

Online versie met extra materiaal: geïntegreerde audio
en video, interactief werkboek om zelfstandig te kunnen
werken en eenvoudig inzicht in de voortgang van een
leerling of de groep en nog veel meer extra's.

Intuïtieve navigatie
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Duits

LEESBOEKJES

Lies & Schreib mit!
Lees- en schrijfvaardigheid
tegelijkertijd verbeteren

Sterke punten

B1+

Ï Lezen en zelf het verhaal verder schrijven, bevordert zowel het lezen als het schrijven in deze taal.
Ï De leerlingen lezen een spannend verhaal met "gaten". Deze "gaten" kunnen de leerlingen zelf vullen
met eigen ideeën en teksten
Ï De leerlingen worden zelf auteurs en dragen bij aan hun deels zelfgemaakte boek
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Duits

LEESBOEKJES

Leo & Co.
Ideaal leesmateriaal om
de Duitse cultuur te ontdekken
Sterke punten

A2

A2-B1

Ï Een verzameling verhalen over Leo, zijn café en de mensen die
elkaar daar ontmoeten
Ï Bij elk hoofdstuk opdrachten rond woordenschat en cultuur

Detektiv Müller
Spannende avonturen van een privédetective
Sterke punten

A1-A2

A2-B1

Ï Zes misdaadverhalen waarmee leerlingen
het Duitse landschap leren kennen
Ï Per hoofdstuk een groepsopdracht
Ï Verschillende begripsactiviteiten
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Duits

LEESBOEKJES

Zack
Leer Duits met stripverhalen
Sterke punten

A2-B2

Ï Een selectie van 4 stripverhalen van de auteur Thomas Körner
en fragmenten uit stripverhalen van bekroonde auteurs
Ï Een didactisering van deze werken, speciaal ontwikkeld voor
leerlingen van 13 jaar en ouder
Ï Creatieve opdrachten om het tekstbegrip te vergroten

Leicht & logisch
Leuke verhalen
Sterke punten
Ï Een collectie van 4 opeenvolgende verhalen rond
verschillende jongeren
Ï Humoristische tekeningen die het begrip vereenvoudigen
Ï Interessante culturele informatie over het leven
van Duitstalige jongeren
Ï Begripsoefeningen bij elk hoofdstuk
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A2

Duits

EXTRA MATERIAAL

Pictograma
150 kaarten om verhalen
te vertellen in 6 talen

Sterke punten

A1-C1

Ï Een woordenschat- en spreekvaardigheidsspel in 6 talen (Duits, Engels, Frans,
Italiaans, Russisch en Spaans)
Ï Volg de basisregels of gebruik de kaarten vrij: met dit spel combineer je het vertellen
van alledaagse verhalen met creatief taalgebruik
Ï Het bevordert de spreekvaardigheid vanaf niveau A1
Ï Handig voor het aanleren van woordenschat in het langetermijngeheugen door een
verband te leggen tussen afbeeldingen, plaatsing daarvan binnen een context en de
daarbij beleefde emoties.
Ï Op verschillende manieren te gebruiken: speel in aparte teams, oefen dialogen in
tweetallen, maak een groepsverhaal met de hele klas, geef als huiswerk of gebruik
als een vervangingsles, ter promotie van literaire verhalen, ter voorbereiding op het
spreekvaardigheidsexamen etc.
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Duits

EXTRA MATERIAAL

Der Fall der Mauer
Sterke punten

A2-B1

Ï Een dvd met 8 videoreportages over de geschiedenis van de Berlijnse
muur: van de bouw ervan tot de Duitse eenwording
Ï Een ideaal hulpmiddel om bij de leerlingen interesse
voor de geschiedenis van Duitsland op te wekken
Ï Een voorstel voor een lesplan, met begripsoefeningen bij elke reportage

Landeskunde
für Jugendliche
Sterke punten

A2-B1

Ï Een overzicht van de Duitstalige cultuur door middel van filmpjes
Ï Een dvd met 10 videofragmenten
Ï Korte en authentieke portretten en reportages over
steden en regio's uit de Duitstalige wereld
Ï Oefeningen om elke video beter te begrijpen en om de
leerlingen te motiveren om de thema's in de filmpjes verder uit te diepen

Schon mal gehört?
Sterke punten

A1-C1

Ï Het Duits in muziek
Ï Een audio-cd met een selectie van 10 liedjes van verschillende artiesten
uit verschillende muzikale genres
Ï Activiteiten om het begrip van het Duits te ontwikkelen, zowel voor
spreekvaardigheid en woordenschat als grammatica. Inclusief suggesties
om leerlingen extra aan de slag te laten gaan
Ï Adviezen om muziek te gebruiken in de Duitse les
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Spaans

Spaans

LESMETHODES

Heeft u interesse in een beoordelingsexemplaar
van deze methode? Vraag deze aan via
www.talenland.nl/beoordelingsexemplaar

Reporteros
De meest dynamische en effectieve methode

Speciaal voor
Nederland
ontwikkelde editie

Ontwikkeld door een
internationaal team van
docenten Spaans

Sterke punten

A1.1 A1.2 A2.1

Ï Motiverende inhoud, authentieke teksten en contrastieve uitleg (Spaans-Nederlands)
Ï Opgebouwd rondom personages uit verschillende plekken in Spanje en Latijns-Amerika
Ï Helder en stapsgewijs gebruik van Spaanse instructies, het Spaans vervangt beetje bij beetje het Nederlands
Ï Motiverende, laagdrempelige activiteiten, die de communicatie in de klas bevorderen
Ï Aanpak gericht op burgerschap, kunst- en cultuureducatie
Ï Een sectie ¿Somos diferentes? waarin leerlingen reflecteren op de verschillen tussen Nederland en
Spaanstalige landen
Ï Drie miniprojecten in elk hoofdstuk, die eenvoudig kunnen worden omgezet in eindtaken
Ï Een DELE-examen voor leerlingen, aangepast aan het niveau en de inhoud van elk boek, zodat studenten
hiermee oefenen en ermee vertrouwd raken

Nieuw beschikbaar: 1 toets per hoofdstuk en
meerdere tussentijdse toetsen aangepast
aan het Nederlandse schoolsysteem. U kunt
deze gratis opvragen via info@talenland.nl.
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Spaans

LESMETHODES
Wilt u een persoonlijke presentatie
over de methode? Maak dan een
online afspraak met één van onze
onderwijsadviseurs via:
www.talenland.nl/online-afspraak

Libro del alumno Reporteros 2
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Spaans

LESMETHODES

Cuaderno de ejercicios
Ï Grote hoeveelheid activiteiten voor tijdens de les of voor thuis
Ï Opdrachten om de grammatica en woordenschat te oefenen
Ï Contrastieve oefeningen om door Nederlanders veel gemaakte
fouten te leren voorkomen
Ï Zowel de lay-out als het lettertype is dyslexievriendelijk
Ï Verschillende spellen
Ï Examenvellen voor het DELE-examen uit het tekstboek

Cuaderno de ejercicios Reporteros 2

Mi experiencia con Reporteros es muy positiva. Es un método
muy bien estructurado y que estimula la destreza comunicativa
de los alumnos. Tiene mucha variedad en los ejercicios. Sus
vídeos, audios, atención a la fonética y la parte de DELE son TOP.
Iñaki Zubeldia
Montessori Lyceum Groningen
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Spaans

LESMETHODES

Libro del profesor
Ï Een gedetailleerde handleiding waarin de doelen van elke les en elke
oefening worden toegelicht
Ï De belangrijkste adviezen voor tijdens de les bij de hand
Ï Suggesties om dieper in te gaan op de stof
Ï Voorstellen voor differentiatie
Ï Voorbeelden van antwoorden op de open vragen (mondeling en
schriftelijk)
Ï De antwoorden van alle oefeningen
Ï Kant-en-klare evaluatieroosters

DVD-ROM
Ï Alle audio- en videodocumenten bij de uitgave
Ï De audiobestanden van het werkboek, het tekstboek en
evaluatietoetsen uit de docentenhandleiding
ÏA
 lle video's van de methode zijn authentiek of speciaal
ontwikkeld voor deze uitgave

Digitale
versie

Al onze uitgaven van Reporteros
Talenland zijn ook digitaal beschikbaar!

Het digitale platform biedt naast alle audio
en videofragmenten ook de mogelijkheid voor
docenten om huiswerk op te geven en voor de
leerlingen om online opdrachten te maken.

Talenland
blijft u hiernaast
ook de optie
aanbieden om
tekstboeken
te huren.
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Spaans
Spaans

LESMETHODES
GRAMMATICA

Cuadernos de
gramática española
Om grammatica te begrijpen en te oefenen

Sterke punten

A1

A2

B1

A1-B1

Ï Ideale aanvulling op elk tekstboek
Ï Duidelijke en leuk geïllustreerde uitleg van de grammatica
Ï Een ruime selectie aan oefeningen
Ï Kan zelfstandig of tijdens de les worden gebruikt
Ï Inclusief luisteropdrachten om de luistervaardigheid te oefenen en de woordenschat te vergroten
Ï Sectie Mundo plurilingüe om het Spaans met andere talen te vergelijken
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Spaans
Spaans

TOETSMATERIAAL
LESMETHODES

Las claves del DELE
A2/B1 para escolares
Om met succes het DELE escolar te halen

Sterke punten

A2/B1

Ï Een studieboek dat verder gaat dan de voorbereiding op de examens
Ï Een motiverende thematische werkwijze waarbij zowel woordenschatverwerving als grammatica
uitgebreid aan bod komen
Ï Adviezen en strategieën om te slagen voor het DELE-examen
Ï Bevat zes voorbeeldexamens
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Spaans

LEESBOEKJES

Viajes fantásticos
Jongeren die fantastische avonturen beleven

Sterke punten

A2

Ï Een ideale collectie voor jongeren dankzij de spannende verhalen vol intriges,
vreemde wezens, tijdreizen…
Ï Elk verhaal combineert fictie met talrijke culturele aspecten en verwijzingen
naar de realiteit
Ï leder boek neemt de student mee naar een ander deel van Spanje of Latijns
Amerika, alsmede naar de cultuur en geschiedenis van deze regio
Ï Ideaal om de woordenschat te vergroten dankzij de vele opdrachten en visuele
woordenlijsten die aan ieder hoofdstuk vooraf gaan
Ï De downloadbare MP3 maakt het mogelijk dit ook als luisterboeken te gebruiken
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Spaans

LEESBOEKJES

Gael
Stripboek voor jongeren
Sterke punten

A2

Ï Verzameling van 3 strips vol actie, gevaar en mysterie
om Spaans te leren
Ï Bevat opdrachten om de woordenschat uit te breiden
en de kennis van culturele aspecten te vergroten
Ï Inclusief voetnoten, een Spaanstalige woordenlijst en een
woordenlijst in drie talen (Engels, Frans en Duits)

Un día en...
Eén dag, één stad, één verhaal
Sterke punten

A1

Ï Sfeervolle verhalen die zich afspelen in verschillende steden van de
Spaanstalige wereld
Ï 10 steden vol snel avontuur: Bogotá, Valencia, Sevilla, Havana,
Mexico-stad, Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Malaga en Salamanca
Ï Intrige, liefde, gastronomie, toeristische informatie en actualiteiten
Ï Inclusief culturele notities in de vorm van artikelen of kleine
rapportages
Ï Bevat tal van activiteiten om aan de woordenschat te werken
Ï Suggesties om sociale media te gebruiken als aanvulling op het
verhaal
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Spaans

LEESBOEKJES

Aventura joven
Spannende avonturen om in het Spaans te lezen
Sterke punten

A1

A2

Ï Verzameling van 10 originele avonturen
Ï Elk verhaal speelt zich af in een andere geografische omgeving en
brengt jonge lezers dichter bij een specifiek deel van de Spaanse
realiteit: het platteland, de stad, de middelbare school, de feesten,
etc.
Ï Stelt de leerling in staat om actief aan de slag te gaan en de
woordenschat en taalkundige vaardigheden te ontwikkelen
Ï Didactische activiteiten die zorgen voor begrip van en aandacht voor
de woordenschat

Hacerse mayor
Over de zorgen van jongeren die geen
kind meer zijn, maar ook nog niet volwassen
Sterke punten

A1

Ï Twee boekjes met leuke verhalen en interessante onderwerpen
voor tieners: vrienden, liefdesrelaties, internet en sociale media
Ï Ideaal om de woorden te leren die door Spaanse jongeren worden
gebruikt
Ï Met audioboek en uitleg van moeilijke woorden
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Spaans

LEESBOEKJES

Serie América Latina
Cultuur en avontuur in Latijns-Amerika
Sterke punten

A1

A1-A2

B1

Ï Serie van 11 leesboekjes met originele en vermakelijke verhalen
die je dichter bij de cultuur en taal brengen van verschillende
Latijns-Amerikaanse landen
Ï Inclusief audio met sprekers uit de landen waarin het verhaal zich
afspeelt
Ï Tal van culturele, politieke, geografische en gastronomische
opmerkingen
Ï Begripsactiviteiten

El Mediterráneo
Emotie en intriges van de journalistiek
Sterke punten

A1

A2

B1

Ï Een serie van 3 verhalen die plaatsvinden in Barcelona en
omstreken
Ï Vol mysterie, intriges en humor, die de lezer naar de mooiste
plekken aan de Catalaanse kust brengen
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Spaans

Geeft u ook les op een
HBO, Universiteit
of talenschool voor
volwassenen?

Talenland biedt u
Ï Internationaal toonaangevende methodes Spaans
en al onze nieuwe uitgaven voor 2022
Ï Materiaal ter voorbereiding van de DELE-examens
Ï Passende grammaticaoefeningen om uw lessen mee aan te vullen
Ï Leesboekjes met uiteenlopende culturele onderwerpen
Ï Veel aanvullend materiaal (video's, fonetiek, enzovoort)

Meer informatie op www.talenland.nl, of vraag
onze catalogus 2022 aan via info@talenland.nl.
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Engels

Engels

LESMETHODES

Heeft u interesse in een beoordelingsexemplaar
van deze methode? Vraag deze aan via
www.talenland.nl/beoordelingsexemplaar

Bloggers
Engels voor het voortgezet onderwijs
SET Combi

BLOGGERS 1
Papieren tekst- en
werkboek + Digitaal
tekst-en werkboek
ISBN : 9789463251716

Speciaal voor
NEDERLAND
ontwikkelde editie

Bloggers Talenland is
aangepast aan het Nederlandse
schoolsysteem en is gebaseerd
op dezelfde methode die in
Frankrijk op dit moment een
absolute bestseller is!

Ï Gericht op toekomstige
curricula
Ï Doeltaal = leertaal
Ï Gedifferentieerd werken

Sterke punten

A1-A2

A2

A2/B1

Ï English from day 1 met een aansprekende en communicatieve leermethode,
afgestemd op het voortgezet onderwijs nu en in de toekomst
Ï Een rijk aanbod aan activerende teksten, authentieke onderwerpen en opdrachten,
die aansluiten bij de belevingswereld van uw leerlingen
Ï 21e-eeuwse vaardigheden komen zowel los als in samenhang naar voren. Opdrachten
stimuleren uw leerlingen om deze vaardigheden op hun eigen niveau te ontwikkelen
Ï Cultuur en historie gericht op het uitbreiden van kennis en het herkennen van de
invloed van verschillende culturen op de Engelse taal

Nieuw beschikbaar: 1 toets per hoofdstuk en
meerdere tussentijdse toetsen aangepast
aan het Nederlandse schoolsysteem. U kunt
deze gratis opvragen via info@talenland.nl.
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Engels

LESMETHODES

Wilt u een persoonlijke presentatie
over de methode? Maak dan een
online afspraak met één van onze
onderwijsadviseurs via:
www.talenland.nl/online-afspraak

Wij zijn op zoek naar
enthousiaste scholen en
docenten voor een PILOT;
Gratis boeken voor leerjaar 1 + workshops
en ondersteuning voor docenten
Graag horen wij van u!
E-mail: s.winter@talenland.nl

Student's book Bloggers 2

Student's book
Ï Creatieve project-ideeën in de vorm
van ‘Challenges’ en ‘Projects’, waarmee
uw leerlingen worden uitgedaagd hun
taaltalent op een creatieve wijze te
ontwikkelen
Ï Innovatief en creatief in het aanbod van
authentieke literatuur en woordenschat
d.m.v. mindmaps en opdrachten gericht
op cultuur en meertaligheid
Ï Gevarieerd aanbod aan inductieve
en deductieve opdrachten, met
ondersteunende strategie en leertips
om zelfevaluatie, autonomie en
reflectie te bevorderen
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Engels

LESMETHODES

Workbook
Ï Afwisselende en verdiepende oefeningen
Ï Multimedia (incl. video en luistermateriaal) ter aanvulling van
de lesinhoud
Ï Grammatica en woordenschat verwerkt in opdrachten
Ï Oefeningen met een ontspannen, creatief en speels karakter
Ï Per les een hele pagina gewijd aan specifieke
uitspraakoefeningen
Ï Een dubbele pagina per les waarin de leerling stap voor stap
wordt begeleid
Workbook Bloggers 2

We gebruiken dit jaar voor het eerst Bloggers voor onze brugklas. Het leuke aan deze methode
is dat er veel aanbod is aan opdrachten, waarin alle skills aan bod komen. De onderwerpen
sluiten goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen in de brugklas. Het is erg leuk dat er
leeftijdsgenoten uit diverse Engelssprekende landen als voorbeeld worden gebruikt.
Wieteke Laarakker
College Den Hulster
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Engels

LESMETHODES

Teacher's book
Toelichting op de opdrachten, extra ideeën
en kant-en-klaar kopieerbladen voor uw lessen!
Ï Suggesties om dieper in te gaan op de stof,
gekoppeld aan culturele evenementen
Ï Voorbeelden van antwoorden op open vragen
Ï De antwoorden van oefeningen
Ï Alle transcripties van de bijbehorende luisterfragmenten en video's
Ï Kant-en-klaar toetsmateriaal

SET Combi
Ï Papieren tekstboek
Ï Papieren werkboek
Ï Digitale toegang tekstboek/werkboek
Ï Alle luister- en videofragmenten digitaal

Nieuw
platform

De
apparaatonafhankelijke
digitale versie is
geschikt voor laptops,
tablets, digiborden en
telefoons.

Bloggers 1 Talenland is nu ook
digitaal beschikbaar via Kompas!
Rustig ontwerp

Online versie met extra materiaal: geïntegreerde audio
en video, interactief werkboek om zelfstandig te kunnen
werken en eenvoudig inzicht in de voortgang van een
leerling of de groep en nog veel meer extra's.

Intuïtieve navigatie
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Engels

LEESBOEKJES

Mystery
and Horror Classics
Een verzameling van 5 leesboekjes
even angstaanjagend als opwindend

Sterke punten

A2

Ï Een verzameling van vijf geweldige literatuurklassiekers die volledig zijn
aangepast aan het niveau van uw leerlingen
Ï Zorgvuldig gecontroleerde informatie, structuur en woordenschat
Ï Moeilijke woorden en zinnen worden toegelicht met afbeeldingen
Ï Bronnen, waaronder werkbladen, tests en gegevens van auteurs
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Al onze titels
À plus (originele versie)

Frans

Voor het voortgezet onderwijs

À plus !

À plus 1 version internationale

A1

Voor het voortgezet onderwijs

9788484437741

À plus ! 1 Talenland

9788484437758 Cahier d’exercices

18,00 €

9788416273744

46,30 €

A1.1

9789463250214 Livre de l’élève VMBO/HAVO

35,90 €

9789463250221

20,90 €

9789463251624
8719689521547

Cahier d’exercices VMBO/HAVO
SET Combi VMBO/HAVO
(tekstboek+werkboek+Kompas digitale toegang)

Digitaal Kompas VMBO/HAVO 1 jaar
(digitale toegang tekstboek/werkboek)

39,00 €
32,00 €

9789463250023 Livre de l’élève HAVO/VWO

35,90 €

9789463250030 Cahier d’exercices HAVO/VWO

20,90 €

9789463251655
8719689521523

SET Combi HAVO/VWO
(tekstboek+werkboek+Kompas digitale toegang)

Digitaal Kompas HAVO/VWO 1 jaar
(digitale toegang tekstboek/werkboek)

39,00 €
32,00 €

9789463250283 Guide pédagogique

19,90 €

9789463250290 DVD-ROM

49,50 €

À plus ! 2 Talenland

35,90 €

9789463250047 Cahier d’exercices VMBO/HAVO

20,90 €

9789463250313 Livre de l’élève HAVO/VWO

35,90 €

9789463250320 Cahier d’exercices HAVO/VWO

20,90 €

9789463250337 Guide pédagogique

19,90 €

9789463250344 DVD-ROM

49,50 €

A2.1

À plus 2 version internationale
Livre de l’élève

32,50 €

9788416273171

Cahier d’exercices

18,00 €

9788416273751

Pack DVD

46,30 €

À plus 3 version internationale
Livre de l’élève

32,50 €

9788416273218

Cahier d’exercices

18,00 €

À plus 4 version internationale

32,50 €

9788416347919

18,00 €

32,50 €

9788416657629

Cahier d’exercices

18,00 €

À la une
Voor het voortgezet onderwijs
À la une 1 Talenland

Livre de l'élève

35,90 €

9789463251143

Cahier d'exercices

20,90 €

19,90 €

9789463251266

9789463250689 DVD-ROM

49,50 €

9789463251150

Digitaal Blink 1 jaar
(digitale toegang leerboek)

Digitaal Blink 1 jaar
(digitale toegang werkboek)

Guide pédagogique

À la une 2 Talenland

20,90 €

A1

9789463251136

9789463250672 Guide pédagogique

9789463250948 Cahier d'exercices

B2

Livre de l’élève

9789463251259

Aanschafmogelijkheden:
 Verkoop van SET Combi's
 Verhuur van boeken

Cahier d’exercices

9788416657612

20,90 €

35,90 €

B1

9788416347902 Livre de l’élève

9789463250665 Cahier d'exercices

9789463250931 Livre de l'élève

A2.2

9788416273201

35,90 €

A2.2

A2.1

9788416273164

9789463250658 Livre de l’élève

À plus ! 4 Talenland

32,50 €

Pack DVD

À plus 5 version internationale

A1.2

9789463250306 Livre de l’élève VMBO/HAVO

À plus ! 3 Talenland

Livre de l’élève

12,00 €
10,00 €
26,00 €

A1-A2

9789463251167

Livre de l'élève

35,90 €

9789463251174

Cahier d'exercices

20,90 €

9789463251273
9789463251280
9789463251181

Digitaal Blink 1 jaar
(digitale toegang leerboek)

Digitaal Blink 1 jaar
(digitale toegang werkboek)

Guide pédagogique

12,00 €
10,00 €
26,00 €
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À la une (originele versie)
Voor het voortgezet onderwijs

En route vers...
le DELF scolaire et junior

À la une 1

Voorbereiding op toetsen

A1

9788417260866 Livre de l'élève

31,90 €

9788417260873

17,00 €

Cahier d'exercices

9788417260880 Guide pédagogique

À la une 2

A1/A2

9788417260897

Livre de l'élève

9788417260910

Guide pédagogique

Livre de l'élève

9788417260934 Cahier d'exercices
9788417260941

À la une 4

Guide pédagogique

22,90 €

9788484436683 Guide pédagogique

12,90 €

A2

scolaire et junior

9788484436690 Livre de l’élève

22,90 €

17,00 €

9788484436706 Guide pédagogique

12,90 €

25,00 €

31,90 €

En route vers... le DELF

B1

scolaire et junior

9788484437635 Livre de l’élève

22,90 €

9788484437697 Guide pédagogique

12,90 €

17,00 €
25,00 €

B1

La grammaire sans problème !
Grammaticaboek

9788417260958 Livre de l'élève

31,90 €

9788417260965 Cahier d'exercices

17,00 €

9788417260972

scolaire et junior

31,90 €

A2/B1

9788417260927

A1

9788484436676 Livre de l’élève

En route vers... le DELF

9788417260903 Cahier d'exercices

À la une 3

25,00 €

En route vers... le DELF

Guide pédagogique

La grammaire sans problème !
9788416273553

A1-A2

Grammaire

18,90 €

25,00 €

Aanschafmogelijkheden:
 Verkoop van boeken en/of licenties
 Verhuur van boeken

Leesboekjes
Manon

Pourquoi pas !

9788418032103

Voor het voortgezet onderwijs
Pourquoi pas ! 1

Manon, échec au roi A2

15,90 €

Planète ados

A1

9788484438922 Diaporama d’histoires A1-A2

11,90 €

9788484435006 Livre de l’élève

25,90 €

9788484438878 Cœur de pirate A2

11,90 €

9788484435013 Cahier d’exercices

16,50 €

9788484438915 Arrête ton cinéma, Tarek ! A2

11,90 €

9788415640035 An Binh se rebelle A2

11,90 €

9788484438908 Tout au bout des rêves A2-B1

11,90 €

Pourquoi pas ! 2

A2.1

9788484435037 Livre de l’élève

25,90 €

9788484435044 Cahier d’exercices

16,50 €

Pourquoi pas ! 3

A2.2

24 heures...
9788418907524

24 heures à La Réunion A1

11,90 €

24 heures à Bruxelles A1

11,90 €

9788484435327 Livre de l’élève

25,90 €

9788417260767

9788484435341 Cahier d’exercices

16,50 €

9788417260750 24 heures en Provence A1

11,90 €

9788416657650 24 heures à Paris A1

11,90 €

Pourquoi pas ! 4

B1

9788484435372 Livre de l’élève

25,90 €

9788416657667

24 heures à Montréal A1

11,90 €

9788484435396 Cahier d’exercices

16,50 €

9788416657674

24 heures en Bretagne A1

11,90 €
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Didactisch
Der Fall der Mauer

Nacholing van leerkrachten
9788484435457

L’approche actionnelle dans
l’enseignement des langues

28,90 €

9783126053792

DVD

Schon mal gehört?

9782356850775 Le web 2.0 en classe de langue

28,90 €

9788484439301 Le corps et la voix de l’enseignant

28,90 €

A2-B1

29,90 €
A1-C1

9783126750844 Boek

28,90 €

Leesboekjes

Duits

Lies & Schreib mit!
9783126070317

Fantastisch!
Voor het voortgezet onderwijs
Fantastisch! 1 Talenland

A1

Die Kraft der dunklen Zeichen B1+

10,99 €

9783126070294 Die Macht des grünen Nebels B1+

10,99 €

9783126070300 Das Leuchten in der Tiefe B1+

10,99 €

Leicht & logisch

9789463250399 Kursbuch (T) /V

35,90 €

9783126051163

Neue Freunde A2

9,99 €

9789463250405 Arbeitsbuch (T)H/V

20,90 €

9783126051170

Frisch gestrichen A2

9,99 €

39,00 €

9783126051187

Kolja und die Liebe A2

9,99 €

9783126051194

Hier kommt Paul A2

9,99 €

9789463251686
8719689521608

SET Combi
(tekstboek+werkboek+ Kompas digitale toegang)

Digitaal Kompas 1 jaar
(digitale toegang tekstboek/werkboek)

32,00 €

9789463250429 DVD-ROM

49,50 €

9789463250412 Lehrerhandbuch

19,90 €

Fantastisch! 2 Talenland

A2

Leo & Co.
9783126063951

Liebe im Mai A2

10,99 €

9783126063968 Der Einbruch A2

10,99 €

9783126064002 Oktoberfest - und zurück A2

10,99 €

9789463250610 Kursbuch (T)H/V

35,90 €

9783126064019

In Gefahr A2

10,99 €

9789463250627 Arbeitsbuch (T)H/V

20,90 €

9783126064071

Schöne Ferien A2

10,99 €

9789463250634 DVD-ROM

49,50 €

9783126064088 Der Jaguar A2

10,99 €

9789463250641 Lehrerhandbuch

19,90 €

9783126064095 Große Gefühle A2

10,99 €

9783126064101

Unter Verdacht! A2

10,99 €

9783126063975

Hinter den Kulissen A2-B1

10,99 €

Fantastisch! 3 Talenland

A2-B1

9789463250979 Kursbuch (T)H/V

35,90 €

9789463250986 Arbeitsbuch (T)H/V

20,90 €

Aanschafmogelijkheden:
 Verkoop van SET Combi's
 Verhuur van boeken

9783126064026 Speed Dating A2-B1

10,99 €

9783126064118

Stille Nacht A2-B1

10,99 €

9783126064125

Leichte Beute A2-B1

10,99 €

Detektiv Müller

Extra materiaal

9783126751148

Berlin filmreif A1-A2

9,99 €

Stripboeken, video's, muziek...

9783126751070

Oktoberfest kriminell A1-A2

9,99 €

9783126751131

Berliner Fußballfieber A2-B1

9,99 €

9783126751117

Raub im Kölner Karneval A1-A2

9,99 €

9783126751124

Verschwunden in Neuschwanstein A1-A2

9,99 €

9783126751179

Falsches Spiel in München A2-B1

9,99 €

Pictograma
9783125195738

A1-C1

Boek

Landeskunde für Jugendliche
9783126051491

DVD

32,00 €
A2-B1

34,90 €

Zack
9783126750790

Boek A2-B1

22,50 €
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Cuadernos de gramática

Spaans

Grammaticaboek

Reporteros

Cuadernos de gramática española

Voor het voortgezet onderwijs

9788415620686 Boek A1

18,90 €

Reporteros 1 Talenland

9788415620693 Boek A2

18,90 €

A1.1

9789463250085 Libro del alumno

26,50 €

9788484434764 Boek B1

18,90 €

9789463250092 Cuaderno de ejercicios

22,50 €

9788484438588 Boek A1-B1

28,90 €

9789463250771
9789463250788
9789463250115

Digitaal Blink 1 jaar
(digitale toegang leerboek)

Digitaal Blink 1 jaar
(digitale toegang werkboek)

DVD-ROM

12,00 €
10,00 €
49,50 €

Leesboekjes
Gael
9788484437420 Gael y la red de mentiras A2

15,90 €

9788416657599

Gael y las sombras de la huida A2

15,90 €

9788417249625

Gael y el arte de la traición A2

15,90 €

9788417260712

Un día en Bogotá A1

11,50 €

9788416273508

Un día en Madrid A1

11,50 €

10,00 €

9788416273492

Un día en Barcelona A1

11,50 €

9789463250160 DVD-ROM

49,50 €

9788416273522

Un día en Málaga A1

11,50 €

9789463250153 Libro del profesor

19,50 €

9788416273515

Un día en Salamanca A1

11,50 €

9788416657452

Un día en Ciudad de México A1

11,50 €

9789463250108 Libro del profesor

Reporteros 2 Talenland

19,50 €

A1.2

9789463250139 Libro del alumno

26,50 €

9789463250146 Cuaderno de ejercicios

22,50 €

9789463250795
9789463250801

Digitaal Blink 1 jaar
(digitale toegang leerboek)

Digitaal Blink 1 jaar
(digitale toegang werkboek)

Reporteros 3 Talenland

12,00 €

A2.1

Un día en...

9789463250351 Libro del alumno

26,50 €

9788416657445

Un día en Buenos Aires A1

11,50 €

9789463250368 Cuaderno de ejercicios

22,50 €

9788416657438

Un día en La Habana A1

11,50 €

12,00 €

9788417249649 Un día en Valencia A1

11,50 €

9788417249632

11,50 €

9789463250818
9789463250825

Digitaal Blink 1 jaar
(digitale toegang leerboek)

Digitaal Blink 1 jaar
(digitale toegang werkboek)

10,00 €

Un día en Sevilla A1

Aventura joven

9789463250382 DVD-ROM

49,50 €

9789463250375 Libro del profesor

19,50 €

Aanschafmogelijkheden:
 Verkoop van boeken en/of licenties
 Verhuur van boeken

9788416057276

Aventura en La Habana A1

11,50 €

9788484437642 ¿Dónde está Emiliano Fuentes? A1

11,50 €

9788484432715

11,50 €

Misterio en las Alpujarras A1

9788416057269 Objetivo: Barcelona A1

11,50 €

9788484435440 Perdidos en el Camino del Inca A1

11,50 €

9788484432722 Persecución en Madrid A1

11,50 €

9788484432739 El fantasma del instituto A2

11,50 €

Voorbereiding op toetsen

9788484432746 El monstruo del rock A2

11,50 €

Las claves del DELE

9788484435433 La chica de Mar de Plata A2

11,50 €

9788484437659 Trimestre maldito A2

11,50 €

Las claves del
DELE para escolares

9788416273775

A2/B1

para escolares

Boek
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23,50 €

11,50 €

Engels

11,50 €

Bloggers

Hacerse mayor
9788416057313

Cosas del amor A1+

9788416057320 Amor por sorpresa A2

Voor het voortgezet onderwijs

El Mediterráneo
9788489344723 La chica del tren A1

8,50 €

9788489344730 El secreto de las flores A2

8,50 €

9788489344754 Trapos sucios B1

8,50 €

Bloggers 1 Talenland
9789463251716
8719689521646

Serie América Latina
9788416057283

Los espejuelos de Lennon A1

11,50 €

9788416057290 Ojalá que te vaya bonito A1-A2

11,50 €

9788484434795 Con Frida en el altiplano A1-A2

11,50 €

9788484434023 Guantanameras A1-A2

11,50 €

9788484434801 Pisco significa pájaro A1-A2

11,50 €

9788484434733 Dos semanas con los ticos A1-A2

11,50 €

9788416057306 Las niestas de Mayo A2-B1

11,50 €

9788484434054 Taxi a Coyoacán B1

11,50 €

9788484434535 La vida es un tango B1

11,50 €

9788484434818 Más conchas que un galápago B1

11,50 €

9788484434825 Mirta y el viejo señor B1

11,50 €

Didactisch

A1-A2

SET Combi
(tekstboek+werkboek+ Kompas digitale toegang)

Digitaal Kompas 1 jaar
(digitale toegang leerboek/werkboek)

34,00 €
30,00 €

9789463251044 Teacher's book

19,50 €

9789463251037

49,50 €

USB Pack

Bloggers 2 Talenland
9789463251051

A2

Student's book

30,90 €

9789463251068 Workbook

15,90 €

9789463251082 Teacher's book

19,50 €

9789463251075

49,50 €

USB Pack

Bloggers 3 Talenland
9789463251396

Student's book

30,90 €

9789463251402 Workbook

15,90 €

9789463251426 Teacher's book

19,50 €

Aanschafmogelijkheden:
 Verkoop van SET Combi's tegen gereduceerd tarief

Leesboekjes

Materiaal voor de lerarenopleiding

Mystery and Horror Classics

9788418625329

Uso de corpus en la clase de ELE

29,50 €

9788418625312

Innovación y creatividad en el aula de
español

9788418032172

A2

9780230037465 Seven Stories of Mystery and Horror

10,99 €

29,50 €

9780230037465 The Phantom of the Opera

10,99 €

La gestión del aula de español

29,50 €

9780230030435 Frankenstein

10,99 €

9788417710828

La didáctica de lenguas de par en par

29,50 €

9780230035119

9788416347988

La formación del profesorado
de español

29,50 €

9780230029248 The Hound of the Baskervilles

9788416657421

Enseñar español a niños y adolescentes

29,50 €

9788416943883 Enseñar léxico en el aula de español

The Legends of Sleepy Hollow and Rip
Van Winkle

10,99 €
10,99 €

29,50 €

9788416943890 Enseñar gramática en el aula de español 29,50 €
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Waar kunt u
onze boeken vinden?
Al onze uitgaven zijn beschikbaar op www.talenland.nl en via o.a.
 Bol www.bol.com/nl
 Libris www.libris.nl
 Studystore www.studystore.nl
 Van dijk www.vandijk.nl
 Iddink www.iddink.nl
 Osingadejong www.osingadejong.nl

Wilt u op de hoogte blijven van onze
laatste uitgaven en nascholingsactiviteiten?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief via
www.talenland.nl/nieuwsbrief.
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