
 

Noordhoff Uitgevers werkt voor de docent

De nieuwste multimediale 
methoden van Noordhoff Uitgevers
Impuls 3e editie is een van de nieuwste multime-
diale methoden van Noordhoff Uitgevers. Belang-
rijk onderdeel van de methode is Impuls online, 
digitaal lesmateriaal voor docent en leerling. Via 
www.impuls.noordhoff.nl krijgt u toegang tot dit 
overzichtelijke, levendige en afwisselende online 
lesmateriaal. 

Alles overzichtelijk op één plek – 
Impuls online voor docent en leerling
Al het materiaal voor uw lessen staat overzichtelijk 
bij elkaar op één plek. U vindt hier:

 De complete inhoud van de methode, waarmee  
  u klassikaal kunt presenteren;

 Extra bronnen en theorie om stof mee uit te 
  leggen of te verdiepen;

 Opdrachten en oefentoetsen om uw leerlingen  
  de stof mee te laten verwerken;

 6 x per jaar een digitaal magazine met actueel  
  lesmateriaal in de vorm van artikelen,  fi lmpjes  
  en opdrachten voor direct gebruik in de klas. vo@noordhoff.nl

050 522 67 76

Noordhoff Uitgevers
Afd. klantenservice VO
Postbus 58
9700 MB Groningen

Aanvragen beoordelingsexemplaar
Overtuig uzelf en maak kennis met Impuls 3e editie. 
Vraag vandaag nog een beoordelingsexemplaar aan via 
de antwoordkaart. 

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

Arrangement 
M1 Basis
- Impuls 3e editie M1 vmbo basis leerwerkboek + online
- Impuls Docentenpakket online

M1 kgt
- Impuls 3e editie M1 vmbo kgt informatieboek
- Impuls 3e editie M1 vmbo kgt werkboek + online
- Impuls Docentenpakket online
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Extra materiaal en mogelijkheden voor 
de docent
Voor u als docent bevat Impuls online bovendien al 
het vertrouwde docentenmateriaal zoals:

 Uitgebreid toetsmateriaal;
 Antwoorden bij de boeken;
 Docentenhandleiding;
 Extra lesmateriaal.

En u beschikt als docent over een aantal extra 
functionaliteiten, zoals:

 Materiaal toevoegen en dit, als u dat wilt, uit-  
  wisselen 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.
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De nieuwe Impuls spreekt uw leerlingen aan!

De nieuwe Impuls 
 Actueel
 Aansprekend voor de leerling
 Afgestemd op vmbo-basis en vmbo-kgt
 Activerende didactiek door werkboeken
 Rijke digitale ondersteuning
 Online magazine Digizine
 Degelijke inhoud
 Overzichtelijke structuur
 Nieuwste generatie multimediale 

   methoden

     Kiesnu voor 
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Noordhoff Uitgevers helpt u daarbij. Met de nieuwe Impuls. De nieuwe 
Impuls stimuleert én begeleidt de discussie in de klas over actuele politieke 
en maatschappelijke thema’s. Impuls roept op tot debat en helpt uw leer-
lingen bij hun politiek en maatschappelijk oordeelsvermogen. 

Kennis politiek en maatschappij          
De nieuwe Impuls maakt leerlingen bewust van hun eigen rol in de maat-
schappij en levert kennis over politieke en maatschappelijke onderwerpen. 
Impuls prikkelt de belangstelling van leerlingen en helpt ze een mening te
vormen over actuele vraagstukken. Praktijkgerichte opdrachten zetten leer-
lingen aan tot nadenken over hun eigen bijdrage aan de maatschappij. Daar-
mee kan Impuls de kern vormen van burgerschapseducatie op uw school.

Nieuw! De actualiteit in de klas met het Digizine
U wilt in de klas zoveel mogelijk inspelen op actuele gebeurtenissen? Bij de 
nieuwe Impuls verschijnt 6x per jaar een digitaal magazine. Dit Digizine is 
een eigentijds, online magazine boordevol actuele onderwerpen, direct in 
te zetten als lesmateriaal in de les. Nieuws, recente artikelen, leuke fi lmpjes: 
met het Digizine weet u uw leerlingen zeker te boeien. Op een eigentijdse 
manier staat u samen met uw leerlingen stil bij actuele gebeurtenissen. 
Zo verwerven uw leerlingen kennis op een manier die hen aanspreekt. 

Nieuw arrangement
U merkt het dagelijks voor de klas: basis en kgt-leer-
lingen hebben ieder hun eigen aanpak nodig. Daarom 
is er voor vmbo-basis nu een aparte editie met een 
activerend leerwerkboek. Daarin staan theorie en op-
drachten direct bij elkaar. Een aanpak die haar waarde 
in de praktijk ruimschoots bewezen heeft. 

Voor vmbo-kgt is er een informatieboek en een werk-
boek. Met dit motiverende werkboek kunnen uw leer-
lingen uitstekend zelfstandig aan de slag. De active-
rende didactiek verhoogt bovendien de effectiviteit 
van uw onderwijs. En als u wilt variëren in lesvormen,
dan biedt dit werkboek u talloze tijdbesparende 
mogelijkheden. 

Elke leerling bedienen met lesmateriaal op zijn of 
haar niveau, dat is wat u wilt. Daarom biedt zowel 
het informatie- als het (leer)werkboek basis- en 
differentiatiemateriaal. Alles eigentijds vormgegeven 
en geschreven in begrijpelijke, prettige leesbare taal. 
Niet té populair en niet té zakelijk: met deze teksten 
raakt u de juiste snaar en zet u de juiste toon. 
De nieuwe Impuls brengt maatschappelijke onder-
werpen dicht bij uw leerlingen!

Uw leerlingen komen vrijwel dagelijks in aanraking met allerlei 
politieke en maatschappelijke thema’s. Ze worden geconfronteerd 
met onderwerpen als opvoeding, macht, multiculturele samenleving, 
massamedia, criminaliteit en discriminatie. Stuk voor stuk onder-
werpen die kunnen leiden tot een pittige discussie. Hoe leidt u deze 
discussie in goede banen? Hoe spreekt u uw leerlingen aan? 

Aantrekkelijk voor de leerling
U weet uw leerlingen het beste te raken met lesstof 
die aansluit bij hun interesse. Daarom koppelt de 
nieuwe Impuls alles aan de belevingswereld van uw 
leerlingen: zowel de theorie als onderwerpen, bron-
nen, opdrachten en lay-out. De lesstof is concreet en 
herkenbaar, de opdrachten praktisch en maakbaar, 
de vorm eigentijds en aansprekend. Steeds wordt er 
toegewerkt naar de vraag: ‘Wat betekent dit voor jou?’. 

Overzichtelijke 
inhoudsopgave

   De nieuwe 
       Impuls 

 stimuleert en begeleidt 

 de discussie 

   over actuele 
maatschappelijke          
 thema’s.

‘Zo werk je met Impuls’ 

Maak nu gratis kennis met 
het Digizine en ga naar 
www.impuls.noordhoff.nl

Na elk hoofdstuk volgt 
een test

Al het goede van de 2e editie is behouden in de 3e editie. 
Zo valt ook de 3e editie op door de glasheldere structuur 
en de degelijke inhoud!

Basisparagraaf met 
heldere verwijzing naar 
het werkboek

Opdrachten

Per hoofdstuk een 
online-oefentoets

Informatie 
verwerken

Bronnen zijn duidelijk 
aangegeven

Leerlingen maken zelf 
een begrippenlijst

Impuls nu ook voor Maatschappijleer 2!
In 2012 verschijnt Impuls met leerwerkkaternen 
ook voor het examenvak Maatschappijleer 2. In het 
voorjaar van 2011 is het eerste voorbeeldmateriaal 
hiervan reeds beschikbaar. 
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