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     Op zoek naar de

  juiste balans 

           tussen theorie 

    en praktijk in uw     

 biologieles?          Nieuw
Nectar 4e editie 
onderbouw

vo@noordhoff.nl

050 522 67 76

Noordhoff Uitgevers
Afd. klantenservice VO
Postbus 58
9700 MB Groningen

Aanvragen  beoordelingsexemplaar
Overtuig uzelf en vraag vandaag nog een beoordelingsexemplaar aan met de kaart.
Via www.nectar.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.nectar.noordhoff.nl
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Biologie 
voor de 

onderbouw
     Digitaal lesmateriaal met meerwaarde!
 Nectar 4e editie onderbouw is een van de nieuwste 
multimediale methoden van Noordhoff Uitgevers. 
Belangrijk onderdeel van de methode is Nectar 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.

Nectar 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.

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

NIEUWS
voor de
docent

Compact arrangement 
De 4e editie garandeert doorlopende leerlijnen en 
bereidt perfect voor op vmbo bovenbouw en de 
Tweede Fase. Het arrangement:

- Nieuw! Vmbo basis kader leerwerkboeken A + B
- Vmbo kgt en havo/vwo: 1 leerboek per leerjaar + 
 activiteitenboeken A + B
- Nieuw! Deel havo/vwo 2/3
- Nieuw! Apart activiteitenboek voor vwo
- Nieuw! Nectar online voor de leerling

HANDIG
voor de
docent

 

Uitstekende ondersteuning voor docent en leerling bij de uitvoering

Werkt u nog met Nectar 2e editie? Stap dan nú over 
op Nectar 4e editie! Vanaf 2012 zijn de delen 1 van 
de 2e editie niet meer leverbaar.

!

Nectar serieoverzicht

leerjaar 6    vwo

leerjaar 5   havo vwo

leerjaar 4 basis 4 kgt 4 havo vwo

leerjaar 3 basis 3 kgt 3 h/v 2/3 

leerjaar 2 bk 2 kgt 2 

leerjaar 1 bk 1  kgt 1 h/v 1 

De proef op de som?
Bekijk een proefhoofdstuk op 
www.nectar.noordhoff.nl

      

  Leuk om te doen!

      

Uitstekende ondersteuning voor docent en leerling bij de uitvoering
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Aangepast aan de wensen van gebruikers
De 4e editie is sterk verbeterd en aangepast aan de 
wensen van de gebruikers. Dat heeft geleid tot een 
docent- en leerlingvriendelijke methode waarin 
kwaliteit en haalbaarheid voorop staan. 
-  De nieuwe editie biedt verschillende arrangementen   
 per niveau en kent aparte stromen voor vmbo basis   
 kader, vmbo kgt en havo/vwo. Er is meer niveau-
 differentiatie aangebracht. 
-  Het bk-deel biedt meer oefenstof voor uw vmbo-
 leerlingen en ook het taalgebruik is beter afgestemd 
 op de vmbo-ers. 
-  Voor havo/vwo 2/3 verschijnt een nieuw deel met 
 alle stof voor leerjaar 2 en/of 3. 
-  Nieuw is het activiteitenboek voor vwo dat volop 
 uitdaging biedt voor uw excellente leerlingen.

Voor elk niveau biedt Nectar toepassingsgericht lesmateriaal 
dat direct afgestemd is op de belevingswereld van de leerlingen. 
Inspirerend lesmateriaal waarbij uitdaging voorop staat. De 
activerende didactiek prikkelt leerlingen om zelf met het vak aan 
de slag te gaan. Een hoger leerrendement door actief meedoen, 
daar gaat het om! Natuurlijk met volop ondersteuning voor u. 
De praktische opdrachten zijn stuk voor stuk gemakkelijk uit te 
voeren en kosten weinig voorbereidingstijd. Met de nieuwe ICT 
kunt u in de praktijk direct aan het werk. Zo simpel is ’t!

Nectar 4e editie   
onderbouw

           Voor elk 

  niveau 
een natuurlijk      
   evenwicht 
   tussen theorie    
 en praktijk!  

Als docent biologie bent u betrokken bij uw vak. U wilt de 
liefde voor uw vak delen met uw leerlingen. Uw leerlingen 
inspireren. Hen zèlf laten ontdekken en ervaren hoe prachtig 
het vak biologie is. Noordhoff Uitgevers helpt u daarbij.  
Met de nieuwe 4e editie van Nectar onderbouw.

De vernieuwde Nectar is een evenwichtige, motiverende 
methode die opvalt door de perfecte balans tussen theorie en 
praktijk. De theorie is compact èn compleet, de opdrachten 
uitdagend èn werkbaar. Een natuurlijk evenwicht tussen leren 
en doen. Daar staat de 4e editie voor!

Biologie 
voor de 

onderbouw

De inhoud van de gehele methode is beter 
afgestemd op uw lespraktijk, namelijk: 
- Het aantal Do-its is verminderd, er zijn meer 
 haalbare practica en er is meer ruimte voor de 
 theorie.
-  De vormgeving van de methode is rustiger en 
 overzichtelijker. 
-  De ICT is tevens sterk verbeterd en uitgebreid 
 met talloze handige digitale extra’s. 

Het resultaat: een praktische en betrouwbare 
methode die uitstekend aansluit op vmbo boven-
bouw en de Tweede Fase. 

Voor een gedetailleerd overzicht van alle 
verbeteringen: zie www.nectar.noordhoff.nl

Activiteitenboek
Leerboek

Activiteitenboek

Twee Do-its
 (mini-projecten) 

per hoofdstuk 

Vast aantal 
paragrafen per 

hoofdstuk 

Veel praktische, 
gemakkelijk 
uitvoerbare 
opdrachten 

Na elke paragraaf 
een korte 

samenvatting 

Opdrachten 
uitdagend en 

werkbaar 

Tempo-
differentiatie per 

paragraaf 

Nieuw! Deel havo/vwo 2/3 
met stof voor klas 2 en/of 3. 
Deel havo/vwo 1 bevat stof 

voor leerjaar 1 

Niveau-
differentiatie aan 
het einde van het 

hoofdstuk 

Aparte vwo paragraaf 
bij havo/vwo 

Niveau-
differentiatie 

binnen de paragraaf

Apart vwo 
activiteitenboek bij 

havo/vwo

Haalbare practica 

Werkbladen en 
checklists achterin 

het leerboek

In het 
activiteitenboek 
maken de leer-

lingen hun eigen 
samenvatting 

Leerboek

Leerboek

Activiteitenboek

Begrippenlijst 
achterin het boek 

DW_6846 Folder nectar.indd   2 09-02-2012   13:59:21


