
Arrangement 
• Een handboek voor 4/5 havo
• Een handboek voor 4 vwo
• Een handboek voor 5/6 vwo
• Digitale idioomtrainer met werkboek
• Neue Kontakte online voor leerling én docent 

Neue Kontakte online voor de leerling
Uitdagend en actueel digitaal lesmateriaal bestaand uit:
• e-book (bladerbaar digitaal exemplaar van het handboek);
• interactief werkboek met veel adaptief oefenmateriaal voor harde kennis;
• geïntegreerd audio- en videomateriaal voor alle luister- en kijkoefeningen;
• instructiefi lmpjes voor de Duitse uitspraak;
• Edia nieuwslezer met dagelijks authentieke nieuwsberichten voor effectieve 
 idioomtraining;
• actuele oefentoetsen voor het Zertifi kat Deutsch van het Goethe Institut;
• actuele Cito-examens;
• drie x per jaar actueel digitaal magazine (Digizine).

Neue Kontakte online docentenpakket
Volop extra digitaal lesmateriaal, ondersteuning, service en handige tips in het online 
docentenpakket waaronder:
• complete inhoud van Neue Kontakte online voor de leerling ( o.a. e-boek, interactief werk- 
 boek, audio- en video, Cito-toetsen etc.) met daarnaast: 
• docentenhandleiding, antwoorden en toetsen (Word, PDF en mp3 bestanden voor luister- 
 toetsen);
• Digicoach (een presentatietool voor het digibord);
• mogelijkheid voor toevoegen van eigen lesmateriaal en het delen daarvan met collega’s;
• geavanceerd leerlingvolgsysteem.

Nieuw! Aparte idioomtrainer voor het examen
Een goede woordenschat is de basis voor een beter tekstbegrip en een goed resultaat op 
het examen. De nieuwe digitale idioomtrainer brengt de woordenschat van uw 
leerlingen aan de hand van actuele nieuwsberichten snel en effi ciënt op het vereiste 
niveau. De trainer is gekoppeld aan een apart werkboek, waarin een woordenlijst is 
opgenomen met de 4000 belangrijkste Duitse woorden. 

Nieuwsgierig?

Vraag nu een 
beoordelings-
exemplaar aan!

HANDIG
voor de 

docent
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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

Folge Neue Kontakte

http:/twitter.com/
Neue_Kontakte

De nieuwste multimediale methoden van 
Noordhoff Uitgevers
Neue Kontakte Tweede Fase 5e editie  is één van de nieuwste multime-
diale methoden van Noordhoff Uitgevers. Belangrijk onderdeel van de 
methode is Neue Kontakte online, digitaal lesmateriaal voor docent en 
leerling. Via neuekontakte.noordhoff.nl krijgt u toegang tot dit over-
zichtelijke, levendige en afwisselende online lesmateriaal. 

Alles overzichtelijk op één plek
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;
• veel kant-en-klaar toetsmateriaal.

Daarnaast biedt de methode u 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.

 

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 uitgevers over 
Neue Kontakte? Volg ons dan op twitter.com/Neue_Kontakte.
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NIEUWS
voor de 

docent
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Schwalbe  kennen ze wel, 

maar weten uw leerlingen  ook 

wat een Duitser bedoelt met          

 Schland?
Heute, vor 27 Minuten via Facebook 
 

Tweet

Nieuw!
Neue Kontakte 
Tweede Fase 
5e editie
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Gelukkig 
bereidt de totaal 
vernieuwde 

Neue Kontakte Tweede 

Fase uw leerlingen op 

àlles voor!

Docenten Duits zijn bevlogen en betrokken. U wilt uw passie voor de 
Duitse taal en cultuur delen met uw leerlingen. Met hart en ziel les-
geven. Het vonkje laten overspringen. Uw leerlingen inspireren. 

Daarbij helpen wij van Noordhoff Uitgevers u graag. Met de nieuwe 
Neue Kontakte Tweede Fase 5e editie. Wij bieden u het lesmateriaal en 
de service en ondersteuning die u nodig heeft om te schitteren voor de 
klas. Om samen met uw leerlingen uit te blinken op het examen.

Dat lukt alleen als uw leerlingen op àlle fronten goed voorbereid zijn. 
Als alle vaardigheden geïntegreerd aangeboden en getraind worden. 
En dat is precies wat Neue Kontakte Tweede Fase 5e editie doet. Alles in 
één boek, met een toegankelijke online component. Inclusief aandacht 
voor idioom, grammatica en literatuur. Met authentieke fragmenten 
van Duitstalige tv-zenders in de geïntegreerde kijklijn voor de actu-
aliteit in de les. Grote kans dat uw leerlingen straks ook weten wat 
Schland betekent!

Verrassend nieuwe verschijningsvorm
De nieuwe editie bestaat uit een handboek en online lesmateriaal. 
Deze combinatie staat garant voor een complete en afwisselende 
methode, volledig curriculumdekkend. 
Het handboek bevat de theorie, bronnen, opdrachten en literatuur. 
Alles in één boek: handig voor u en uw leerlingen. 

Neue Kontakte online
Het online lesmateriaal, Neue Kontakte online , biedt onder andere het 
audio- en videomateriaal bij het handboek, instructiefilmpjes, interac-
tieve opdrachten en oefeningen met antwoorden, games en gadgets. 
Dit online lesmateriaal is een geweldige aanwinst voor uw lessen. U 
weet er uw leerlingen ongetwijfeld mee te boeien.

Actueel en up-to-date 
Natuurlijk wilt u de actualiteit bespreken in de les. Maar het kost u te 
veel tijd om actueel lesmateriaal te verzamelen. Daarom doen wij dat 
voor u. Via Digizine bijvoorbeeld, een sprankelend digitaal magazine 
dat 3x per jaar verschijnt. 

Tweet

HANDIG
voor de 

docent

NIEUWS
voor de 

docent
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Nieuwsgierig?

Vraag nu een 
beoordelings-
exemplaar aan!

Thematisch hoofdstuk
De vaardigheden worden in vaste 
volgorde aangeboden, net als in de on-
derbouw. Zo begint elk hoofdstuk met 
kijken en luisteren. De opdrachten staan 
in het boek, het betreffende fragment 
vinden de leerlingen op Neue Kontakte 
online. 
(uit: 4 vwo)

Het handboek
Het handboek bestaat uit vier gedeeltes:
• thematische hoofdstukken waarin afwisselend alle vaardigheden (inclusief kijken!)   
 aan bod komen; afgestemd op woordenschat ERK van Profi le Deutsch (Langenscheidt   
 2002/2009);
• vier aanvullende extra cursussen Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken met veel oefen-  
 materiaal en leerstrategieën per vaardigheid, geschikt voor extra examentraining en 
 verdieping;
• literatuur(geschiedenis);
• een uitgebreid naslagwerk met o.a. een helder overzicht van grammatica.

Perfecte aansluiting onderbouw
De nieuwe editie sluit aan op alle onderbouwmethoden en de onderbouweditie van Neue 
Kontakte: de grootste methode Duits in de onderbouw. Een uitstekende garantie voor door-
lopende leerlijnen. Kiest u voor deze 5e editie, dan profi teert u mee van het succes èn de 
ervaring in de onderbouw!

Grammatica
De grammatica en woordenschatlijn 
sluiten aan op de onderbouw en zijn 
gebaseerd op de relevante ERK-niveau’s 
en -eisen. De methode waarborgt een 
doorgaande leerlijn en zorgt voor 
systematische herhaling. 
(uit: 4 vwo)
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De enige methode met een geïntegreerde kijklijn
Wat leeft er in DeutSCHLAND? Wat zijn veelgebruikte uitdrukkingen, hoe is de spreektaal? 
Via de geïntegreerde, volledig gedidactiseerde kijklijn in Neue Kontakte online  maken uw 
leerlingen kennis met Duitse tv-zenders als ZDF, WRD en SpiegelTV. Zo haalt u het 
eigentijdse Duits in de klas en komen uw leerlingen in aanraking met de Duitse cultuur en 
media. 
     
Uitdagende kennismaking literatuur
Liefde voor uw vak, liefde voor Duitstalige literatuur: dat wilt u overbrengen. Neue Kontakte 
reikt u de instrumenten aan. Via een unieke thematische bloemlezing uit de Duitstalige 
literatuur voor havo en een rijke cursus Duitse literatuurgeschiedenis voor vwo.

Volledig afgestemd op Europees Referentiekader (ERK) en 
voorbereidend op Zertifi kat Deutsch 
Neue Kontakte Tweede Fase 5e editie is volledig afgestemd op het ERK. Het ERK is een 
systeem dat het mogelijk maakt taalniveaus voor de MVT binnen Europa met elkaar te 
vergelijken. Het ERK is verdeeld in zes niveaus (A1 t/m C2) voor alle vaardigheden: luisteren, 
lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven. De heldere ERK-navigatie geeft de leerroute 
aan naar de vereiste ERK-niveaus voor het eindexamen en het Zertifi kat Deutsch van het 
Goethe Institut.
 

Folge 
Neue Kontakte 
auf Twitter

www.twitter.com/
Neue_Kontakte

 3 Schreiben
Niveau Kompetenzen Bereitet vor

A2 – B1 – Korrespondenz Schoolexamen (SE)

 – Kurznachrichten Zertifi kat Deutsch Goethe Institut

 – Berichte und Gutachten

 – Kreatives Schreiben
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Datei   Bearbeiten Senden  Anhang Hilfe

An:

Betreff: 

372 © Noordhoff Uitgevers bvKurse   Schreiben

Aufgabe 

1
Durch ein Austauschprogramm mit einer deutschen Schule hast du Christian kennen 
gelernt. Ihr habt verabredet, dass er dich in den Weihnachtsferien ein paar Tage besucht.

ERK-doel	 Aufgabe
A2 Een eenvoudige persoonlijke e-mail/brief schrijven. 1, 2, 3, 4
B1 Deelnemen aan discussies over bekende thema’s. 5
B1  Eenvoudige brieven schrijven aan instanties en 
  zakelijke contacten. 6, 7, 8, 9

1 Korrespondenz

 Superheld21@gmail.com

 Bein gebrochen

Hi, 

wie geht es dir? Hoffentlich geht’s dir besser als mir! Ich habe mir vorige Woche beim 

Skifahren nämlich das linke Bein gebrochen! Zum Glück habe ich nur eine Nacht im 

Krankenhaus verbracht. Jetzt bin ich zu Hause und liege mit dem Laptop auf der 

Couch, damit ich wenigstens noch etwas zu tun habe. Ansonsten langweile ich mich 

schrecklich. 

Leider kann ich dich dadurch in den Weihnachtsferien nicht besuchen. Du könntest 

aber zu mir kommen! Nächste Woche bekomme ich einen Gehgips und dann könnten 

wir hier vielleicht einiges unternehmen. Was hältst du davon? 

Schreib mir bitte bald zurück! 

Liebe Grüße

Christian

Text 1

Schreibe eine E-Mail. Verarbeite Folgendes auf Deutsch:
 – Bedank hem voor zijn mail.
 –  Zeg dat je het erg vervelend voor hem vindt dat hij zijn been gebroken heeft en wens 

hem beterschap.
 – Jammer dat hij niet kan komen.
 – Je komt liever een andere keer naar hem toe als je meer kunt ondernemen.
 – Vraag of hij eerst naar jou komt en of hij in de paasvakantie kan komen.
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4 Freiheit

Freiheit ist ein schönes Gefühl. Man kann es in vielen 
Situationen haben. In einer weiten Landschaft zum Beispiel, 
am Meer oder auf einem hohen Berg oder wenn man 
verliebt ist und das Gefühl hat, alles ist möglich. Oder wenn 
ein neuer Lebensabschnitt mit vielen Möglichkeiten 
bevorsteht.
Es ist jedoch nicht selbstverständlich, dass sich der Einzelne 
in der Gesellschaft frei entfalten kann. Für die politische 
Freiheit haben in der Vergangenheit viele Menschen 
gekämpft und sogar ihr Leben geopfert. Zu allen Zeiten gab 
und gibt es Freiheitsbewegungen. Auch in einer Demokratie 
müssen die Grenzen der individuellen Freiheit immer 
wieder neu diskutiert und definiert werden, zum Beispiel 
wenn es um Presse- oder Meinungsfreiheit geht.

Lies den Text zum Thema Freiheit und beantworte folgende 
Fragen.
1	 Welke twee manieren van vrijheid worden in de tekst 

genoemd?
2	 Wanneer heb jij een gevoel van vrijheid, vrij zijn? 

Beschrijf in het Duits een situatie waarin jij je vrij voelt.
3	 Noem twee voorbeelden uit de geschiedenis van men-

sen die voor politieke vrijheid hebben gevochten. 
4	 Noem eens een land waarin tegenwoordig de politieke 

vrijheid van mensen onderdrukt wordt.
5	 Noem een voorbeeld waarin sprake is van onderdrukking 

van persvrijheid of vrijheid van meningsuiting. 

1
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BIOGRAFIE

Freiheit   Literatur

City – Am Fenster1

Aufgabe 

1
Höre dir das Lied an und lies mit. Beantworte folgende Fragen.
	 1	 	Welke zin blijft in je hoofd nadreunen als je het lied hebt gehoord?
	 2	 	In de eerste twee coupletten gaat het over iets wat de zanger graag wil en iets wat hij 

niet wil. Wat is dat? Omschrijf het in het Duits. Gebruik woorden uit de tekst.

online
Beluister de tekst op Neue Kontakte online. Daar kun je ook alle opdrachten maken en vind 
je veel extra’s.

City 
De groep City is een van de bekendste ‘Rockgruppen’ in de DDR. De band is in 1972 opge-
richt en bestaat nog steeds. De liedschrijvers in de DDR maakten al Duitse rockmuziek 
toen dat er in West-Duitsland nog helemaal niet was. De teksten mochten echter de 
socialistische staat niet bekritiseren. Maar indirect speelde dat wel vaak een rol. 
Voor het lied Am Fenster gebruikte City een gedicht van de DDR-schrijfster Hildegard 
Maria Rauchfuß (1912-2000). Dit lied wordt gezien als de meest succesvolle DDR-song 
aller tijden en het is ook nu nog in Duitsland heel geliefd.

Tip Je vindt de website van City op www.city-internet.de . Als je het lied leuk vindt, kun je 
op internet ook de lange versie (17 min.) met een instrumentaal voorspel bekijken.

Text 1

verklagen  aanklagen
der een mengsel 
Farbenschmelz van kleuren
Kerzenschimmer kaarslicht
die Stirn  het voorhoofd
das Gefieder  het gevederte
nässen  nat maken

5

10

Am Fenster

Einmal wissen dieses bleibt für immer 
Ist nicht Rausch der schon die Nacht verklagt 
Ist nicht Farbenschmelz noch Kerzenschimmer 
Von dem Grau des Morgens längst verjagt 

Einmal fassen tief im Blute fühlen 
Dies ist mein und es ist nur durch dich 
Nicht die Stirne mehr am Fenster kühlen 
Dran ein Nebel schwer vorüber strich 

Einmal fassen tief im Blute fühlen 
Dies ist mein und es ist nur durch dich 
Klagt ein Vogel? Ach auch mein Gefieder 
Nässt der Regen flieg ich durch die Welt 

Flieg ich durch die Welt

City,Am Fenster, Amiga, DDR, 1978

CMYK_INF_9789001790882_Lit.indd   287 8-9-10   14:46

Thematisch hoofdstuk
De vaardigheden worden in vaste 
volgorde aangeboden, net als in de on-
derbouw. Zo begint elk hoofdstuk met 
kijken en luisteren. De opdrachten staan 
in het boek, het betreffende fragment 
vinden de leerlingen op Neue Kontakte 
online. 
(uit: 4 vwo)

Cursussen
Gerichte training per 
vaardigheid. Met veel 
tips voor de voorbe-
reiding op het alle on-
derdelen van het examen 
en het Zertifi kat Deutsch. 
(uit: 4/5 havo)

Literatuur
Aansprekende fragmenten van de beste 
Duitstalige schrijvers met gevarieerde 
verwerkingsopdrachten en links in boek 
en online. 
(uit: 4/5 havo)
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