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Communicatief en leerlinggericht met 
veel aandacht voor grammatica

Tijd voor een nieuwe stap! Maak nú kennis met de 
vernieuwde en geactualiseerde Neue Kontakte, de grootste 
en meest succesvolle methode Duits in het Voortgezet 
Onderwijs. Een complete methode met een perfecte 
aansluiting op het ERK. 

Vraag vandaag nog een beoordelingsxemplaar aan via 
www.neuekontakte.noordhoff.nl of met de aanvraagkaart. 

Uw einddoel: een uitstekende 
voorbereiding op de Tweede Fase 
en leerlingen die gemakkelijk en snel 
Duits leren begrijpen en toepassen.

Volledig afgestemd op het ERK
In de nieuwe Neue Kontakte is het Europees Referentiekader volledig 
verwerkt. Met Neue Kontakte integreert u het ERK moeiteloos in uw lessen 
en bent u zeker van een goed resultaat. Zie ook www.erk.noordhoff.nl.

Neue Kontakte inspireert! Duits is leuk!
Als u kiest voor de nieuwe Neue Kontakte, dan kiest u voor:
• een communicatieve en leerlinggerichte methode;
• een duidelijke en gedegen aanpak grammatica;
• een vaste, herkenbare structuur;
• aparte delen voor vmbo-basis t/m vwo;
• doelgerichte, gebruikersvriendelijke en eigentijdse ICT;
• extra audio- en videofragmenten;
• differentiatie en gevarieerde werkvormen;
• uitlevering in boekvorm, digitaal of als combinatie.

Europese prijs 
voor I-werkboeken 
en Digicoach
Noordhoff Uitgevers heeft dit jaar de Comenius EduMedia 
Medaille gewonnen met de I-werkboeken van de 
MVT-methoden en de Digicoach uit het Docentenpakket! 
Deze internationale prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de 
meest vooruitstrevende multimediale onderwijsmethoden 
in Europa.
De internationale jury was vol lof over de fl exibele, op de 
doelgroep afgestemde teopassingsmogelijkheden van de 
lesmaterialen: “De Digicoach biedt leraren en leerlingen 
veel extra materiaal, zoals PowerPoint presentaties, video-
clips en luisteroefeningen.” Volgens de jury zouden zelfs 
‘taalhaters’ met de I-werkboeken meer plezier beleven aan 
het leren van een vreemde taal.

Noordhoff Uitgevers heeft dit jaar de Comenius EduMedia 
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Grensverleggend leren
Ga naar www.neuekontakte.noordhoff.nl en bekijk het 
lesmateriaal online.
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