
  

vo@noordhoff.nl

(050) 522 67 76

Noordhoff Uitgevers
Afd. klantenservice VO
Postbus 58
9700 MB Groningen
www.noordhoffuitgevers.nl

www.neuekontakte.noordhoff.nl 

Noordhoff Uitgevers werkt voor de docent

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Bel of mail ons:  050 522 6776, vo@noordhoff.nl  
Wij helpen u graag verder. 

Op de hoogte blijven? 
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Neue Kontakte, 
een korte vraag stellen of meepraten met de auteurs en uitgever over 
Neue Kontakte? Volg ons dan op:

   www.twitter.com/Neue_Kontakte

   http://www.facebook.com/NU.NeueKontakte 

   Neue Kontakte/Linkedin
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De nieuwste multimediale methoden 
van Noordhoff Uitgevers
Neue Kontakte onderbouw 6e editie is een van de nieuwste multimediale methoden 
van Noordhoff Uitgevers. Belangrijk onderdeel van de methode is Neue Kontakte 
online, digitaal lesmateriaal voor docent en leerling. U kunt op twee manieren met 
Neue Kontakte werken: volledig digitaal of een combinatie van boeken en digitaal.
Via neuekontakte.noordhoff.nl krijgt u toegang tot dit gevarieerde en levendige 
online lesmateriaal. Al het materiaal voor uw les staat overzichtelijk bij elkaar op 
één plek. U vindt hier:
• de complete inhoud van de methode, waarmee u klassikaal kunt presenteren;
• veel kant-en-klaar toetsmateriaal;
Daarnaast biedt de methode tal van nieuwe functionaliteiten. U kunt:
• materiaal toevoegen en dit, als u dat wilt, uitwisselen en delen met uw leerlingen  
 en collega’s van binnen of buiten de school;
• huiswerk plannen en leerstof arrangeren;
• de voortgang van uw leerlingen volgen en zien wat hun resultaten zijn.

NIEUWS
voor de 

docent

Noordhoff Uitgevers werkt voor de docent

 Nieuw!
 Hoe haalt ú 
   het beste uit 
uw leerlingen?

haalt ú

Het arrangement

Neue Kontakte online voor de leerling
Uitdagend en actueel digitaal lesmateriaal bestaande uit:
• e-book (bladerbaar digitaal leerwerkboek resp. tekstboek en werkboek);
• veel adaptief oefenmateriaal voor harde kennis als extra voorbereiding op de   
 toetsen; 
• geïntegreerd audio- en videomateriaal voor alle luister- en kijkoefeningen;
• instructiefi lmpjes voor Duitse uitspraak;
• woorden en grammatica leren via Drillster;
• games; 
• drie keer per jaar een actueel digitaal magazine, Digizine; 
• gratis abonnement op dagelijks online oefenprogramma Nu Beter Duits.

Neue Kontakte online voor de docent
Volop extra digitaal lesmateriaal, ondersteuning, service en handige tips in het 
online docentenpakket waaronder:
• complete inhoud Neue Kontakte online voor de leerling (o.a. digitale boek, 
 interactief werkboek, audio en video etc.) met daarnaast:
• docentenpakket met docentenhandleiding, antwoorden, RTTI-toetsen;
• presentatietool voor het digitale schoolbord met veel aanvullend kant-en-klaar   
 materiaal; 
• actuele toetsen van het laatste eindexamen (voor 4 vmbo);
• geavanceerd leerlingvolgsysteem.

De methodelicentie van Neue Kontakte 
Dit jaar introduceert Noordhoff Uitgevers de methodelicentie. Al het beschikbare 
papieren en digitale lesmateriaal, voor een vaste prijs per leerling per jaar. Altijd 
kunnen schrijven in werkboeken. Altijd de nieuwste edities. En u kunt ieder jaar 
kiezen voor de ideale mix van boeken, computer en tablet om zo zelf te bepalen 
wat past bij uw manier van lesgeven. 

Ontdek de voordelen van de methodelicentie op 
www.neuekontakte.noordhoff.nl

Nieuwsgierig?
Overtuig uzelf en maak kennis met 
Neue Kontakte 6e editie onderbouw.
Vraag vandaag nog het proefkatern 
aan via de aanvraagkaart of via 
www.neuekontakte.noordhoff.nl.
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Folge Neue Kontakte

http:/twitter.com/
Neue_Kontakte
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   www.twitter.com/Neue_Kontakte
6e editieonderbouw

* Met keuze uit werkboeken voor th of hv
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nu aan!
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 ERK 
Neue Kontakte 6e editie onderbouw is geheel ontwikkeld 
vanuit de referentieniveaus uit het Europees Referentie-
kader (ERK) en de eisen van de SLO-meetlat 2012. 
De referentieniveaus zijn zichtbaar gemaakt in de 
methode, zodat uw leerlingen precies weten aan welk 
niveau ze werken.

 Resultaatgerichte toetsen – RTTI 
Toetsen vormen een belangrijk onderdeel van de 
methode. In de 6e editie zijn er voor het eerst twee 
toetsmomenten per hoofdstuk. De toetsen bedienen alle 
cognitieve niveaus: reproductie-, toepassings-, complexe  
toepassings- en inzichtvragen (RTTI).  Een betrouwbaar 
houvast bij de controle op het bereikte niveau.

 Doorlopende leerlijnen
Neue Kontakte is dé methode Duits die doorlopende 
leerlijnen voor alle taalvaardigheden, grammatica én 
idioom garandeert van onderbouw naar bovenbouw en 
vervolgonderwijs. Neue Kontakte volgt de grammatica-
lijn van de SLO en de op het ERK afgestemde thematische 
woordenschatlijn van Profi le Deutsch.

 Inhoudelijke afstemming niveaus
Zowel qua thematiek als qua grammatica zijn alle 
niveaus van vmbo-bk tot en met vwo naadloos op elkaar 
afgestemd. Dat betekent voor uw dagelijkse lespraktijk 
dat u moeiteloos kunt overgaan van de ene naar de 
andere stream. Leerlingen kunnen tevens probleemloos 
van een lager naar een hoger niveau switchen.

 Differentiatie
De nieuwe editie biedt u volop mogelijkheden voor 
gerichte differentiatie. Alle streams bevatten opdrachten 
uit de bovenliggende niveaus, speciaal voor leerlingen 
die meer uitdaging nodig hebben. Daarnaast zijn er 
geïntegreerde herhalingsparagrafen met extra opdrachten 
voor leerlingen die wat extra oefening kunnen gebruiken. 
Op veler verzoek sluit elk hoofdstuk af met een 
Lernübersicht waarin de verplichte stof per hoofdstuk 
nog eens wordt samengevat.
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 Authentieke tv-fragmenten

Via de volledig gedidactiseerde kijklijn in Neue Kontakte 
online maken uw leerlingen kennis met tv-zenders als 
ZDF, Hessischer Rundfunk en WDR. Zo haalt u eigentijds 
Duits in de klas en komen uw leerlingen in aanraking 
met de Duitstalige cultuur en media.

Actueel Digizine

Drie keer per jaar verschijnt het digitale tijdschrift 
Neue Kontakte Digizine met topactuele gedidactiseerde 
leesteksten, videoclips en weblinks. Alle leesteksten en 
bijbehorende opdrachten zijn ook beschikbaar als pdf. 

De Leeshulp: unieke online leesondersteuning
De Leeshulp in Neue Kontakte online is een prachtig instru-
ment waarmee u de taalzwakke of dyslectische leerling kunt 
helpen. In de Leeshulp staan alle leesteksten met een voor-
leesfunctie. Ook is de tekst gemakkelijk aan te passen aan 
individuele wensen, met keuze uit opties als een grotere 
letter, grotere interlinie, een leesliniaal, enz.

Uitgebreide ondersteuning voor de docent via 
Neue Kontakte online 
Neue Kontakte neemt de docent veel werk uit handen. In de 
nieuwe editie is het digitale docentenmateriaal uitgebreid 
met extra’s zoals uitspraakfi lmpjes, powerpoints met extra 
uitleg, lesideeën, de Grammatiktrainer, voorbeeldplanningen 
etc. Daarmee kunt u uw kostbare tijd nog effi ciënter indelen.

Gratis bij Neue Kontakte! Abonnement op 
Nu beter Duits 
Nu Beter Duits is een unieke site voor leerlingen om de gram-
matica en woordenschat Duits dagelijks aan te scherpen. 
Elke ochtend krijgen uw leerlingen een kort testje via de mail 
toegestuurd. Een frisse taalstart van de dag!

6e editie

100%Neue Kontakte10x beter

 Leerwerkboeken voor het vmbo

Nieuw zijn de gebruiksvriendelijke leerwerkboeken voor 
vmbo-bk en vmbo-kgt.  Hier staan bronnen, theorie en 
opdrachten overzichtelijk bij elkaar in één boek. Er zijn 
dus geen aparte tekst- en werkboeken meer – uw 
leerling heeft altijd alles bij elkaar!

Nieuw

Nieuw

Nieuw

 Adaptief oefenen
Alle woordenschat uit de 6e editie kan in Neue Kontakte 
online geoefend en herhaald worden via het adaptieve 
leerplatform Drillster. Het programma houdt de
vorderingen van de leerling bij en stuurt een herinnering 
als er te lang niet geoefend is!

Nieuw
 Doeltaal = Voertaal
Op veler verzoek is de instructie in de leerjaren 1-2 in het 
hv-werkboek vanaf hoofdstuk 1 en in het vwo-werkboek 
vanaf hoofdstuk 1 vrijwel volledig Duits. Vanaf leerjaar 
3 is de instructietaal ook voor havo-leerlingen volledig 
Duits.

100%Neue Kontakteis ook:

Nieuw

 Aparte werkboeken voor th en hv

Bij het tekstboek thv verschijnen nu aparte full colour 
werkboeken voor th en hv. Als school kunt u kiezen voor 
een th- of een hv-variant. De instructietaal is in het 
th-boek vaker Nederlands en er zijn meer differentiatie-
opdrachten voor vmbo(t)-leerlingen. Het hv-boek bevat 
juist meer differentiatieopdrachten voor vwo-leerlingen.

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Gefundeerd en resultaatgericht
Neue Kontakte 6e editie is gebaseerd op de nieuwste inzichten 
over onderwijs, leren en lesgeven. De methode biedt een stevig 
didactisch fundament waar u in de dagelijkse lespraktijk direct de 
vruchten van plukt. Met Neue Kontakte leren uw leerlingen goed 
en verantwoord Duits en hebben zij snel eer van hun werk. Dat 
motiveert!

Neue Kontakte online
Nieuw is Neue Kontakte online, een prachtig pakket innovatief 
digitaal lesmateriaal voor leerling en docent. Neue Kontakte 
online werd voor het eerst in 2011 voor Neue Kontakte Tweede Fase 
geïntroduceerd en ontving sindsdien al diverse internationale 
prijzen. Neue Kontakte online is nu dus ook voor de onderbouw 
beschikbaar!

Neue Kontakte - 100% betrouwbaar
Kiest u voor Neue Kontakte, dan kiest u voor de grootste methode 
Duits in de onderbouw. Een leerlinggerichte methode met veel 
aandacht voor de actualiteit en communicatieve vaardigheden, 
maar ook voor ‘harde kennis’ als grammatica en idioom. Afgestemd 
op de interesses van uw leerlingen, met volop ondersteuning voor 
u als docent. Een eerlijke, moderne no-nonsense methode, met 
een glasheldere structuur.

U wilt het beste uit uw leerlingen halen. Doel-
gericht en met plezier lesgeven. Daarbij helpt 
Noordhoff Uitgevers u graag. Neue Kontakte 
6e editie onderbouw voorziet u van alle 
instrumenten die u nodig heeft om geïnspireerd 
en effectief aan de slag te gaan. 

Neue Kontakte 6e editie is compleet, eigentijds 
en actueel en biedt een volledig arrangement 
op maat voor elk niveau. Het vertrouwde didac-
tische fundament is verstevigd, geperfectioneerd 
en aan de eisen van de tijd aangepast.

De grootste 
methode Duits in de 

onderbouw
100% gericht op het 

beste resultaat
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