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9781398341043) Workbook (ISBN 9781510421288) Study and Revision Guide (ISBN 9781510421295)
Pleidooi voor de rechten van de vrouw Mary Wollstonecraft 2017-09-06 Terwijl de Franse Revolutie nog volop

Singapore Lower Secondary Science Critical Study Notes (Yellowreef) Thomas Bond 2015-05-14 • according

in beweging was, schreef de oermoeder van het feminisme, Mary Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi voor

to latest MOE syllabus • for express/normal (academic) • covers secondary 1 and secondary 2 syllabi •

de rechten van de vrouw. Daarin trok zij ten strijde tegen de achterstelling die vrouwen al sinds

provides the expert guide to lead one through this highly demanding knowledge requirement •

mensenheugenis moesten ondergaan en tegen de vooroordelen die vooraanstaande denkers uit die tijd over

comprehensive, step-by-step study notes • exact and accurate definitions • concept maps to enhance

vrouwen koesterden. Vrouwen moesten wat haar betreft in alle opzichten dezelfde kansen krijgen als

learning • extra information to stretch the student’s learning envelope • buy online at www.yellowreef.com to

mannen. Ze moesten beroepen kunnen uitoefenen en bijvoorbeeld medicus of vroedvrouw kunnen worden.

enjoy attractive discounts • complete edition eBook available • Books available for other subjects including

En vrouwen hoorden vertegenwoordigd te zijn in de politiek, zodat ze zich de wet niet langer hoefden te laten

Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, Economics, English • Primary level, Secondary level, GCE O-level,

voorschrijven door mannelijke politici.

GCE A-level, iGCSE, Cambridge A-level, Hong Kong DSE • visit www.yellowreef.com for sample chapters

Romeo en Julia William Shakespeare 2001

and more

Cambridge IGCSE and O Level Economics Study and Revision Guide 2nd edition Paul Hoang 2019-09-02 Send

Galicische wetten Philippe Sands 2018-03-08 De fenomenale voorganger van De rattenlijn over de oorsprong

students into their exam with the confidence to achieve their maximum potential using step-by-step guidance

van genocide en misdaden tegen de menselijkheid 'Een monumentale prestatie […] een ingrijpend persoonlijk

that helps to practise skills learned and improve exam technique. - Avoid common misconceptions with

verslag over de oorsprong van misdaden tegen de menselijkheid en genocide, verteld met liefde, woede en

frequent mistakes highlighted throughout - Build students' skills constructing and writing answers with a range

precisie.' John le Carré Als mensenrechtenadvocaat Philippe Sands wordt uitgenodigd om een college te

of practice and exam-style questions - Easily identify areas for improvement with the answers in the back of

geven in de West-Oekraïense stad Lviv, ontdekt hij een reeks buitengewone historische toevalligheden. Dit is

the book - Help students target their revision and focus on important concepts and skills with key objectives at

het begin van een speurtocht die hem de halve wereld over zal voeren op zoek naar de oorsprong van het

the beginning of every chapter - Ensure that students maximise their time in the exam by including examiner's

internationaal recht en zijn eigen geheime familiegeschiedenis, beginnend en eindigend met de laatste dag

tips and suggestions on how to approach questions This Study and Revision Guide has been updated for the

van de Neurenbergprocessen. Drie mannen vormden de leidraad voor Sands' zoektocht:

latest syllabus for examination from 2020. This title has not been through the Cambridge Assessment

mensenrechtenadvocaten Raphael Lemkin en Hersch Lauterpacht, de grondleggers van de begrippen

International Education endorsement process. Available in this series: Student Textbook Second edition (ISBN

'genocide' en 'misdaden tegen de menselijkheid', en Hans Frank, Hitlers advocaat en leider van de

9781510421271) Student Book Boost eBook (ISBN 9781398333833) Boost Core Subscription (ISBN

nazibezetting in Polen. Het resultaat is een indrukwekkend boek dat laat zien hoe de wereld na de Tweede
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Wereldoorlog op juridisch gebied worstelde met iets overweldigends als massamoord. 'Al met al een

studies, global examples and statistics. - In-depth coverage of every aspect of the latest Cambridge IGCSE

onontwarbaar mengsel van grote en kleine geschiedenis, een magistraal voorbeeld van naspeurwerk, van

and O Level Economics syllabuses to help students build the skills needed to succeed - Engaging and

minimalistische details die door grote vasthoudendheid een totaalbeeld opleveren van een ontluisterend

contemporary case studies and examples ensure the book is relevant to the international student - Accessible

noodlot … dat je als lezer dagenlang in zijn ban houdt.' Cees Nooteboom, De Groene Amsterdammer 'Voor

language and key terms defined to support ESL/EAL students - Student-focused CD-ROM provides useful

wie wil weten welke rol het Haagse Internationale Strafhof vervult, is Sands’ boek niet te versmaden.' Trouw

weblinks to the latest case studies, interactive activities and answers to the questions in the textbook "A

Over De rattenlijn: 'Het resultaat is een rijkgeschakeerd verhaal met personages die volop tot de verbeelding

stimulating and exciting introduction to Economics that enables students from anywhere in the world to relate

spreken.' ••••• NRC Handelsblad

to the subject." Caroline Loewenstein, Economics and Business Education Association Cambridge

Message in a Bottle (De brief) Nicholas Sparks 2013-03-29 Sinds haar scheiding gelooft Theresa Osborne

International Examinations and Hodder Education Hodder Education works closely with Cambridge

niet meer in de liefde. Als ze tijdens een strandvakantie een fles op het strand vindt met daarin een prachtige

International Examinations and is an authorised publisher of endorsed textbooks for a wide range of

liefdesbrief, gericht aan ene Catherine en enkel ondertekend met `Garett, wordt ze echter geraakt door de

Cambridge syllabuses and curriculum frameworks. Hodder Education resources - tried and tested over many

hartstocht die uit de woorden spreekt. Theresa gaat op zoek naar de mysterieuze afzender van de brief. Het

years but updated regularly - are used with confidence worldwide by thousands of Cambridge students.

wordt een zoektocht naar een bijzondere man en een nieuwe liefde die haar leven voorgoed zullen

Allegiant Veronica Roth 2016-02-22 De filmeditie bij de bioscoophit Allegiant (Samensmelting) Allegiant is het

veranderen. Message in a Bottle werd met veel succes verfilmd met Kevin Kostner en Robin Wright in de

explosieve slot van de Divergent-trilogie. Wat als je hele wereld een leugen was? Wat als een enkele keuze

hoofdrollen. [bio] Nicholas Sparks is de auteur van talloze bestsellers, waaronder The Notebook, Dear John

alles veranderde? Wat als liefde en loyaliteit je dingen liet doen die je nooit verwacht had? • Het spannende

en The Lucky One en kan met recht een van de meest geliefde verhalenvertellers ter wereld worden

vervolg op Divergent en Insurgent • De film Allegiant draait vanaf maart 2016 in de bioscoop

genoemd. Zijn boeken zijn naar meer dan dertig talen vertaald en maar liefst acht van zijn romans, waaronder

De God van kleine dingen Arundhati Roy 2017-12-29 'De bewering dat het allemaal was begonnen toen

zijn nieuwste roman Safe Haven, werden met groot succes verfilmd. Sparks woont in North Carolina met zijn

Sophie Mol naar Ayemenem kwam, is maar een van de vele manieren om de zaak te bekijken. Je zou

vrouw en kinderen.

evengoed kunnen stellen dat het allemaal duizenden jaren geleden begonnen is. Je zou kunnen stellen dat

e-bundel Jojo Moyes - Libris Blz. Jojo Moyes 2018-04-19 Een bundel met 3 ebooks van Jojo Moyes samen

het is begonnen lang voordat het christendom aankwam in een boot en Kerala binnensijpelde als thee uit een

voor slechts 12,50. Deze bundel bevat de prachtige romans Voor jou, Een leven na jou & Dichtbij jou. ‘Jojo

theezakje. Dat het echt is begonnen in de tijd dat de Liefdeswetten gemaakt werden. De wetten die bepalen

Moyes’ oprechtheid, gevoel voor humor en scherpzinnig inzicht in wat het is om menselijk te zijn, maken van

van wie je moet houden, en hoe. En hoeveel.' Estha en zijn tweelingzus Rahel komen ter wereld in het

haar boeken echte must-reads!’ – Emilia Clarke, actrice

paradijselijke Zuid-Indiase Kerala. Ze groeien op in het ouderlijk huis van hun mooie en mysterieuze moeder

Singapore Lower Secondary Science Challenging Drill Questions Book A (Yellowreef) Thomas Bond

Ammu, dat zij delen met hun gedesillusioneerde grootvader, hun eigenzinnige grootmoeder, een oudtante die

2014-06-07 • almost 600 questions arranged topically for rapid drilling • complete and true encyclopedia of

rouwt om haar verloren liefde voor een jezuïetenpater, en hun veelbelovende oom Chacko. De familie is

question-types • include latest “trick” questions • answer keys provided • complete step-by-step solutions

ondernemend en welvarend, en de tweeling groeit voorspoedig op, maar dan is er de Verschrikking, het

sold separately • complete and concise eBook editions available • Books available for other subjects

rampzalige voorval waardoor Estha en Rahel, nauwelijks zeven jaar oud, in een noodlottige stroomversnelling

including Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, Economics, English • Primary level, Secondary level,

terechtkomen en elkaar voor jaren uit het oog verliezen. Het is deze tragedie die de familie als een lange

GCE O-level, GCE A-level, iGCSE, Cambridge A-level, Hong Kong DSE • visit www.yellowreef.com for

slagschaduw blijft achtervolgen. In De God van Kleine Dingen ontrafelt Arundhati Roy op een verrassende,

sample chapters and more

vitale en diepzinnige manier de geschiedenis van twee bijzondere kinderen die een onbevattelijk geheim met

Cambridge IGCSE and O Level Economics Paul Hoang 2013-12-13 Written with the international student in

zich meedragen. Arundhati Roy (1959) kreeg voor haar debuutroman De God van Kleine Dingen, die in meer

mind, this book is endorsed by Cambridge International Examinations and contains the most up-to-date case

dan veertig talen werd vertaald, in 1997 de Booker Prize. Sindsdien publiceerde ze vijf non-fictieboeken. In
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2017, twintig jaar na haar grootse debuut, verscheen haar tweede roman, Het ministerie van Opperst Geluk.

York Times

Ze woont in Delhi.

The choice (De keuze) Nicholas Sparks 2016-01-11 Travis Parker heeft alles wat hij maar kan wensen: een

Schildpadden tot in het oneindige John Green 2017-10-10 Bijna zes jaar na het overweldigende succes van

leuke baan, goede vrienden en een prachtig huis. Hij geniet met volle teugen van het leven en is ervan

Een weeffout in onze sterren schrijft John Green met Schildpadden tot in het oneindige opnieuw een briljante

overtuigd dat een relatie hem alleen maar in de weg zou staan. Tot Gabby Holland naast hem komt wonen.

en onvergetelijke roman. Het begint allemaal met een nieuwsbericht over een voortvluchtige miljardair en het

Travis doet zijn best contact met haar te krijgen, maar de mooie Gabby lijkt er niet van gediend. Ondanks al

vooruitzicht van een grote beloning voor de gouden tip over zijn verblijfplaats. Schildpadden tot in het

haar afwijzingen, en ondanks de aanwezigheid van Gabby’s vriend, probeert Travis dicht bij haar te komen.

oneindige gaat over vriendschap voor het leven, onverwachte ontmoetingen, Star Wars-fanfictie en een

Zijn koppige pogingen zijn het begin van een emotionele reis die geen van beiden had kunnen voorzien en

tuatara die op het punt staat een fortuin te erven. Maar bovenal gaat het over Aza Holmes, een meisje dat

hun confronteert met de hartverscheurende vraag: hoe ver kan en mag je gaan in de hoop op liefde?

worstelt met een dwangstoornis en klem komt te zitten in de verstikkende spiraal van haar gedachten. In dit

Essential Economics for Cambridge IGCSE® & O Level Terry Cook 2018-06-07 Support your EAL learners with

langverwachte nieuwe boek deelt John Green het verhaal van Aza met verpletterende directheid: 'Dit is mijn

the clear approach of iEssential Economics for Cambridge IGCSE & O Level (Third Edition), which builds

eerste poging om openlijk te schrijven over de stoornis waar ikzelf sinds mijn vroegste jeugd mee worstel. Het

understanding and confidence. Written by examiners, it is fully matched to the latest syllabus (0455/2281), for

verhaal is verzonnen, maar gaat wel degelijk ook over mij persoonlijk.'

examination from 2020.

Cambridge International AS and A Level Economics Coursebook with CD-ROM Colin Bamford 2014-11-13

Cambridge IGCSE and O Level Economics 2nd edition Paul Hoang 2018-04-09 Exam board: Cambridge

This Third edition for Cambridge International AS and A Level Economics syllabus (9708) is thoroughly

Assessment International Education Level: IGCSE Subject: Economics First teaching: September 2018 First

updated for first examination from 2016. Written by experienced authors in an engaging and accessible style,

exams: Summer 2020 This title is endorsed by Cambridge Assessment International Education to support the

this Coursebook provides comprehensive coverage of the syllabus and rigorous and relevant content for AS

full syllabus for examination from 2020. Discover Economics as a real-world subject through case studies

and A Level Economics students. Included in this book is a free student CD-ROM containing revision aids,

from around the world and provide in-depth coverage of the latest Cambridge IGCSE and O Level Economics

further questions and activities. A Teacher's CD-ROM is also available.

syllabuses (0455/2281). - Trust an experienced author team to navigate the syllabuses confidently with

Freakonomics Steven D. Levitt 2011-06-14 `Als Indiana Jones econoom zou zijn, zou hij Steven Levitt heten.

clearly-defined learning objectives throughout. - Deepen understanding by applying knowledge to real-life

Freakonomics leest als een detective. Wall Street Journal Wat is gevaarlijker: een pistool of een zwembad?

global case studies. - Extend learning beyond the classroom by reflecting on skills learned and applying them

Wat hebben sumoworstelaars en schoolmeesters gemeen? En waarom wonen drugsdealers bij hun moeder?

to local and global environments. - Check understanding with engaging activities that thoroughly integrate

Het zijn vragen die je niet gauw van een econoom zou verwachten. Maar Steven Levitt is geen typische

deep learning skills. - Benefit from language support with an accessible text and definitions of technical terms

econoom. In Freakonomics onderzoekt hij met co-auteur Stephen Dubner de verborgen kant van de dingen

throughout. - Consolidate learning with chapter reviews and examination-style questions, as well as useful

om ons heen. De geheimen van de Klu Klux Klan, bijvoorbeeld. Of de waarheid over vastgoedmakelaars. En,

links to extra activities and answers to the questions which are available in the Boost Core Subscription.

stelt hij, heeft het dalen van de misdaadcijfers in plaats van met een goed draaiende economie niet eigenlijk

Available in this series: Student Textbook Second edition (ISBN 9781510421271) Student Book Boost eBook

alles te maken met de legalisering van abortus? Freakonomics is het leukste en verhelderendste boek over

(ISBN 9781398333833) Boost Core Subscription (ISBN 9781398341043) Workbook (ISBN 9781510421288)

economie dat je je kunt voorstellen. Een mix van essentiële feiten en een meeslepende vertelling, die onze

Study and Revision Guide (ISBN 9781510421295)

blik op de moderne wereld voorgoed verandert en verscherpt. `Een fascinerend en belangrijk boek, leesbaar,

Classified Situational Chinese Vocabulary Camping Version 2020 (3rd Edition) DAVID YAO 2020-11-16 The

compact en barstensvol informatie over de wereld om ons heen. Wie dit boek over de raadsels van het

classification of the level of difficulty: we classify the vocabulary into 6 levels according HSK (Chinese

alledaagse leven heeft gelezen moet wel concluderen: economie is belangrijk, interessant en erg leuk. de

Proficiency Test) levels. This is done by referencing to our frequency of Chinese Characters' usage, HSK

Volkskrant `Levitt stelt ongewone vragen en geeft provocatieve antwoorden. Slim, precies en tot in detail. New

vocabulary and our experience. This small improvement has significant implications. Situational classification:
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We classified the most common vocabulary into 50 categories according to situational daily usage. This

David YAO, Founder of https://edeo.biz/shop & www.legoomandarin.com July 28, 2016 (Revised on January

classification will enable the beginner to improve their vocabulary in the short time according the situational

2019, November 14, 2020)

need. It will also help a lot for student to do revision. Some students call them as “LIFESAVING" book before

Exam Success in Economics for Cambridge IGCSE & O Level Terry Cook 2021-06-10 Focused on grade

their examinations. In order to illustrate how to some hard vocabularies, we also give the situational

improvement, this Exam Success Guide brings much-needed clarity to exam preparation, equipping students

sentences and conversations to improve student understanding. Camping: we group the same topic

to achieve their best in their IGCSE & O Level exams (0455/2281), and beyond. This guide allows students to

vocabulary together, like camping which allow you to focus on improving specific topic in short time. This is

recap and review key course content, apply their knowledge, and hone exam techniques. It also includes

very helpful when you are writing an article or preparing a speaking, like IGCSE's role play. This idea is

examiner tips, 'Raise your grade' advice and exam-style practice to ensure your students are exam-ready.

similar to my advisor 张田若 “集中识字，分类习作，大量阅读” thought. The differences are I am focusing on

Perfect for use alongside Oxford's IGCSE & O Level Economics Student Books or as a standalone resource

vocabulary (phrase) instead of Characters, classified by HSK level and expanded by topics, targeting at

for independent revision.

speaking correct Chinese sentence instead of write the good article, which is the challenging task for non-

Een leven na jou Jojo Moyes 2016-01-22 Een rouwverwerkingsgroep helpt Lou haar leven weer op de rit te

mandarin speaker. The significance of classify the vocabulary into 6 levels according HSK. For us as editors

krijgen. Tot iemand uit Wills verleden haar leven binnen stormt en opnieuw alles anders blijkt dan ze dacht.

and teacher to prepare the articles, we can give the right article to right students, not too hard or too easy by

Jojo Moyes, de auteur van de hit ' Voor jou' (Me Before You) schreef 'Een leven na jou' (After You). Na zes

referring to the levels. We can improve their study step by step. We set the reachable bar, not too low or

heftige maanden met Will geleefd te hebben, is Lou Clark is niet langer een doorsneepersoon met een

high, which is encouraging rather discouraging. For students, the classification of level of difficulty will enable

doorsneeleven. Maar als een bizar ongeluk haar dwingt terug bij haar familie in te trekken, heeft ze het

the learner to differentiate the phrases you must know how to write and the phrases that you need to read

gevoel dat ze weer net zo vastgeroest zit als vóór Will haar wereld overhoophaalde. In een poging zichzelf te

only. You can evaluate your progress by referring to the levels. It is benchmarking. Furthermore, we

dwingen uit haar veilige wereldje te stappen, meldt ze zich aan voor een groepscursus rouwverwerking. Haar

encourage students to expand vocabulary to higher level and consolidate the vocabulary in the lower level.

medecursisten – vooral de aantrekkelijke Sam – helpen haar een nieuw perspectief te vinden. Tot iemand uit

For example, you are student in final stage preparing IGCSE examination which equivalent to HSK 4. You

Wills verleden haar leven binnen stormt en opnieuw alles anders blijkt dan ze dacht. Kan Lou zich opnieuw

should know the meaning of most vocabulary HSK 1 to HSK 4. If you see HSK 5 or even HSK 6 vocabulary,

uitvinden terwijl het lijkt of de hele wereld zijn best doet om haarzelf, haar familie en Wills familie vast te

you are motivated to reach higher, who knows these harder vocabulary will not appear in your reading papers

houden in het verleden? Me Before You (het verhaal wordt vergeleken met Intouchables) wordt verfilmd met

( actually it happened many time the vocabulary appeared in the past papers are out of range). If you see

in de hoofdrol Emilia Clarke (Game of Thrones).

HSK 1 to HSK 3 vocabulary, you are required to write them out in additional know how to read and the

Superfreakonomics Steven D. Levitt 2011-07-19 Wat hebben de verdwijning van paardenmest en de

meaning. This is the answer to annoying question raised by many students “Should I know how to write

introductie van kabeltelevisie met elkaar te maken? Waarom is het beter om dronken achter het stuur te

them?” The 6 levels classification provide a grid to evaluate students’ progress by teacher or self-assessment

stappen dan te gaan lopen? In vervolg op de internationale bestseller Freakonomics, werpt

by students. Such classification will enable students go faster as too much memorize of writing of Chinese

SuperFreakonomics opnieuw onverwachte, verrassende en prikkelende vragen op. Steven Levitt en Stephen

characters will slow down their progress. It takes us six month to do this small but significant modification, a

Dubner gaan op zoek naar de antwoorden en laten zien dat ons gedrag gestuurd wordt door economische

painful task for us but for goodness of students. By providing the best English translation available on the

motieven. Of het nu gaat om prostituees, zelfmoordterroristen, klimaatdeskundigen of artsen: zij worden

world (not bragging, no jokes, the best, seeing is believing), HSK classification reference and past papers

uiteindelijk allemaal gedreven door economische prikkels. SuperFreakonomics gaat over dingen waarvan je

sentences illustration, we created more than just a dictionary, a vocabulary list or a reference book, Edeo

altijd dacht dat je ze wist maar die niet waar bleken te zijn, of dingen waarvan je nooit wist dat je ze wilde

(Educational Video) courses. Our practical and unique approach integrated with our IT system seamlessly will

weten. Dit boek onderzoekt kortom de verborgen kant van de wereld en daagt ons uit die opnieuw te

bring you the learning experience you may never know! Grab our courses and success in your examinations!

definiëren.
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