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      Knalt 

         een ballon 

                   altijd in 

              een vlam?          
Nieuw!
Pulsar 3e editie 
onderbouw

vo@noordhoff.nl

050 522 67 76

Noordhoff Uitgevers
Afd. klantenservice VO
Postbus 58
9700 MB Groningen

Oordeel zelf
Overtuig uzelf en vraag vandaag nog een beoordelingsexemplaar aan met de kaart.
Via www.pulsar.noordhoff.nl kunt u ook een digitaal beoordelingsexemplaar aan-
vragen voor een maand lang gratis toegang tot het online docentenpakket en een 
bladerhoofdstuk.

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

www.pulsar.noordhoff.nl

M
AN

R: 6855

     Digitaal lesmateriaal met meerwaarde!
 Pulsar 3e editie onderbouw is een van de nieuwste 
multimediale methoden van Noordhoff Uitgevers. 
Belangrijk onderdeel van de methode is Pulsar online, 
digitaal lesmateriaal voor docent en leerling. 

Alles overzichtelijk op één plek
Al het materiaal voor uw lessen staat overzichtelijk bij 
elkaar op één plek. U vindt hier onder andere:
- De complete inhoud van de methode waarmee u 
 klassikaal kunt presenteren;
- Uitgebreide presentatiemogelijkheden via een beamer  
 of digitaal schoolbord;
- Extra bronnen en theorie om de stof mee uit te leggen  
 of te verdiepen.

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.

Pulsar online voor de leerling
Uitdagend en toegankelijk digitaal 
lesmateriaal voor de leerling, bestaand uit:
- Minicursussen met geïntegreerde fi lmpjes en 
 animaties bij opdrachten;
- Webquests;
- Test jezelf;
- Minigames om spelenderwijs de theorie te oefenen.

Pulsar Docentenpakket online
Volop extra digitaal lesmateriaal, ondersteuning, service 
en praktische tips in het online Docentenpakket waar-
onder:
- Alle uitwerkingen bij de activiteitenboeken;
- Uitgebreid kant-en-klaar toetsmateriaal;
- Uitgebreide docentenhandleiding met kant-en-klare   
 les- en practicavoorbereidingen.

NIEUWS
voor de
docent

Compact en compleet arrangement 
Het arrangement biedt een uitgebalanceerde 
hoeveelheid lesmateriaal:

- Nieuw! Vmbo basis kader leerwerkboeken A + B
- Vmbo kgt en havo/vwo: 1 leerboek + activiteiten-
 boeken A + B
- Nieuw! Pulsar online voor de leerling
- Nieuw! Pulsar Docentenpakket online voor de 
 docent

HANDIG
voor de
docent 

Pulsar online

Actie(f) in de les – altijd succes!

Pulsar serieoverzicht

leerjaar 6    vwo 6

leerjaar 5   havo 5 vwo 5

leerjaar 4 basis 4  havo 4 vwo 4

leerjaar 3 basis 3 kgt 3, 3/4 havo 3  vwo 3

leerjaar 2   

leerjaar 1 bk 1/2  kgt 1/2 h/v 1/2 

   

De proef op 

de som?

Bekijk een proef-

hoofdstuk op 

www.pulsar.

noordhoff.nl

NaSK
voor de 

onderbouw

Alles is voor ú voorbereid

Practica en praktische opdrachten voorbereiden: 
het kost u vaak (te) veel tijd. Daarom biedt Pulsar 
3e editie u volop ondersteuning, onder andere 
via de nieuwe ICT. Alles is tot in de puntjes voor 
u voorbereid: u kunt direct met de methode aan 
het werk. Zo simpel is ‘t.

Noordhoff Uitgevers werkt voor de docent
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Sterk verbeterd en aangepast aan 
wensen gebruikers
De nieuwe editie is aangepast aan de wensen van 
gebruikers. Dat merkt u direct. De nieuwe Pulsar is een 
docent- en leerlingvriendelijke methode waar kwaliteit 
en haalbaarheid voorop staan. Een werkbare methode 
voor elk niveau. Zo is er meer niveaudifferentiatie aan-
gebracht. Het taalgebruik is beter afgestemd op uw 
vmbo-leerlingen en voor uw vwo-leerlingen is er een 
extra vwo-paragraaf. Elke paragraaf bevat bovendien 
extra leerstof met mogelijkheden voor verdieping. 

Er zijn minder maar haalbare Do-its, en er ligt meer 
nadruk op de theorie. De navigatie is sterk verbeterd 
door directe verwijzingen van het leerboek naar het 
activiteitenboek en andersom. Daarnaast is de leerstof 
opnieuw geordend en evenwichtiger verdeeld over de 
hoofdstukken. 

Evenwicht tussen theorie en praktijk
De vernieuwde Pulsar valt op door de perfecte balans tussen 
theorie en praktijk. De theorie is compact én compleet, de 
opdrachten zijn uitdagend, gevarieerd én werkbaar. Stuk voor 
stuk leuk om te doen. Een uitstekend evenwicht tussen leren 
en doen!

Pulsar 3e editie   
onderbouw

     

 Prikkelend 
en activerend 
   van begin 
            tot eind!  

Als betrokken docent NaSk wilt u uw enthousiasme voor het 
vak graag overbrengen op de leerlingen. Noordhoff Uitgevers 
helpt u daarbij. Met de nieuwe 3e editie van Pulsar NaSk 
onderbouw.

Pulsar NaSk onderscheidt zich door een activerende aanpak 
en aansprekende voorbeelden. Iedere paragraaf start met 
een prikkelende openingsvraag: elke les een succes!

Pulsar daagt uw leerlingen uit om zèlf aan de slag te gaan 
en te ontdekken hoe prachtig het vak NaSk is. Een hoger 
leerrendement door actief meedoen, daar gaat het om. 

Heldere structuur
Elk hoofdstuk opent met ‘Alle leerdoelen op een rij’. Het 
hoofdstuk is verdeeld in behapbare paragrafen, die weer 
opgedeeld zijn in kleinere leereenheden met kernvragen. 
De opbouw van begrippen is systematisch, waar nodig 
met ondersteuning van practica en ICT. Elke paragraaf ein-
digt met ‘Om te onthouden’: een korte samenvatting met 
de antwoorden op de kernvragen. In het activiteitenboek 
vindt u alle opdrachten en handige werkbladen voor de 
Do-its en practica. Elk hoofdstuk sluit af met ‘Test jezelf’.

Doorlopende leerlijnen 
Met Pulsar NaSk bent u zeker van een optimale aan-
sluiting op de hogere leerjaren. De nieuwe editie heeft 
een doorlopende leerlijn van de onderbouw tot en met 
de examenklas, zowel voor vmbo basis kader, vmbo kgt 
als havo en vwo. Daarnaast is Pulsar qua inhoud, didactiek 
en structuur afgestemd op de overige science-methoden 
voor biologie, techniek en verzorging.

Nieuw!

Activiteitenboek

Leerboek

Leerboek

Activiteitenboek

 Training en onderhoud van de 
 rekenvaardigheden

De nieuwe Pulsar besteedt speciale aandacht aan reken-
vaardigheden. Zowel het leer- als het activiteitenboek 
bevatten per hoofdstuk twee of drie extra pagina’s reken-
werk. Dè oplossing voor het inslijpen van de rekenvaar-
digheden. Aan de orde komen onder andere: rekenen met 
eenheden, met verhoudingen, met procenten en met 
formules. In ‘Zo doe je dat’ leren uw leerlingen via een 
stappenplan werken met formules.

NaSK
voor de 

onderbouw

Leerboek

Zo doe je dat: 
een overzichtelijk
stappenplan voor 
een rekenopgave

In ieder hoofdstuk 
aandacht voor een 
rekenvaardigheid

Duidelijke 
verwijzing van 
leerboek naar 

activiteitenboek

Elke paragraaf 
start met een 
prikkelende 

openingsvraag

Om te onthouden:
geeft

 antwoorden op 
de kernvragen

Do-its:  
aansprekende 

miniprojectjes die 
actief leren 
stimuleren!

De onderwerpen 
staan dichtbij de 
belevingswereld 
van de leerling

Duidelijke 
verwijzing van 

activiteitenboek 
naar leerboek

Activiteitenboek

Test jezelf: 
aan het eind 

van elk 
hoofdstuk 

Leerboek

Extra leerstof
voor tempo-

differentiatie

Leerboek

Elke theorie-eenheid 
begint met een 

kernvraag
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