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Vanaf het vallen van de avond tot in het holst van de nacht vertelt Marlow zijn scheepskameraden het beklemmende verhaal van zijn tocht over de rivier de Kongo. In opdracht van een Belgische handelsmaatschappij vaart hij met een afgeleefde boot naar het hart van Afrika, op zoek naar de mysterieuze verdwenen handelsagent Kurtz. Tijdens zijn reis maakt
Marlow kennis met de donkerste krochten van de menselijke geest, gepersonifieerd door de bandeloze en ontspoorde Kurtz, die bij zijn dood het definitieve oordeel over de mensheid velt: ‘Afgrijselijk! Zo afgrijselijk!’
An official companion to the popular television program profiles each season and offers cast and production interviews, an account of a day on the set, and other information.
New editions of the bestselling Revise GCSE Study Guides with a fresh new look and updated content in line with curriculum changes. Revise GCSE contains everything students need to achieve the GCSE grade they want. Each title has been written by a GCSE examiner to help boost students' learning and focus their revision. Each title provides complete
curriculum coverage with clearly marked exam board labels so students can easily adapt the content to fit the course they are studying. Revise GCSE is an ideal course companion throughout a student's GCSE study and acts as the ultimate Study Guide throughout their revision.
Voor de moeders van verdwenen jongeren in Argentinië was het in de jaren zeventig moeilijk om te protesteren. Maar elke donderdag liepen ze langs de overheidsgebouwen met hoofddoeken waarop ze hun namen hadden geborduurd. Zo voerden ze actie, met naald en draad als wapen. Mary, Queen of Scots stond in zestiende-eeuws Engeland onder
huisarrest. Haar brieven werden gecensureerd. Toch wist ze geheime boodschappen over te brengen aan de buitenwereld: via haar borduurwerk. Levensdraden strekt zich uit van middeleeuws Frankrijk tot naoorlogs Nederland, van een krijgsgevangenkamp in Singapore tot een familiezolder in Schotland, van de politieke propaganda van het tapijt van Bayeux
en soldaten uit de Eerste Wereldoorlog met PTSS tot de kaarten die meisjes in de Nieuwe Wereld naaiden. Het is een kroniek van identiteit, protest, herinnering, macht en politiek, meesterlijk verteld aan de hand van de geschiedenis van mannen en vrouwen die, dwars door de eeuwen en over continenten heen, de taal van naald en draad hebben gebruikt om
hun stem te laten horen, zelfs in de moeilijkste omstandigheden. Levensdraden is een even fascinerend als ontroerend boek over de grote sociale, emotionele en politieke betekenis van handwerk. Clare Hunter is textielkunstenaar en -curator. Zij schreef deze unieke geschiedenis met een grote kennis van een ambacht dat al te vaak over het hoofd is gezien of
vergeten.
Tijdens een stormachtige nacht wordt Lockwood gedwongen onderdak te zoeken in het spookachtige landhuis van zijn verhuurder: Woeste Hoogten. Daar hoort hij het verhaal van de vurige, gedoemde liefde tussen Catherine Earnshaw en de donkere en mysterieuze Heathcliff. Emily Jane Brontë (1818-1848) is dankzij Woeste Hoogten waarschijnlijk de
bekendste van de drie Brontë-zussen, hoewel niet degene die het meest publiceerde. Haar enige roman verscheen in 1847, één jaar voor haar dood, en geldt als een van de eerste gothic romans en een van de grootste klassiekers aller tijden.
De beroemde sage naverteld op rijm met zwart-wit illustraties van verschillende kunstenaars.
Othello, de Moor van Venetien
Mijn naam is Asjer Lev
Fy Nodiadau Adolygu Cbac
The Essentials
Revise GCSE Physical Education (2010 Exams Only)
De rattenvanger van Hamelen
WJEC Hospitality and Catering for GCSE
WJEC GCSE Hospitality and Catering
International Perspectives
Food Education and Food Technology in School Curricula
Nodiadau adolygu i fyfyrwyr TGAU Lletygarwch ac Arlwyo. -- Cyngor Llyfrau Cymru
Al vanaf de eerste dag dat Karl bij hem in de klas komt, voelt Niklas zich niet op zijn gemak bij hem; het pesten wordt treiteren en terroriseren. Vanaf ca. 12 jaar.
Making the right choice of GCSE subjects is one of the first major decisions you will make about your future. Some subjects will be compulsory but you will have a choice of other options. Which GCSEs? is full of information to help you make the best choice for you. It also tells you about the other qualifications that you can take at Key Stage
4 as well as outlining other pathways such as apprenticeships. Each subject area covers: - What and how you study - Careers related to your GCSE choices - Your options after your GCSEs.
Jane Eyre is het levensverhaal van een moedige jonge vrouw. Als ouderloze baby belandt ze bij haar tante, die haar haat en op tienjarige leeftijd naar een weeshuis stuurt. Op haar achttiende vindt ze een betrekking als gouvernante op het landgoed Thornfield. Daar ontluikt een grote liefde tussen haar en haar grillige werkgever, Edward
Rochester. Hun idylle wordt gedwarsboomd door de onthulling van Rochesters duistere geheim. Jane vlucht, verscheurd tussen haar gevoel en haar geweten... `De schrijfster houdt ons bij de hand, drijft ons voort over haar weg, dwingt ons te zien wat zij ziet, laat ons geen moment alleen en staat ons geen moment toe haar te vergeten. Aan het
eind zijn we tot op het bot doordrongen van het genie, de heftigheid, de verontwaardiging van Charlotte Brontë. Virginia Woolf
This is the only revision guide to support GCSE Hospitality & Catering. Building on the success of the best-selling course book, this WJEC endorsed resource highlights the key facts that every student needs to know for success. It also includes plenty of targeted questions that support learning and provide examination practice.
Sinds 150 jaar is de klassieker van Charles Dickens een onmisbaar ingrediënt in de Britse kersttraditie. Eigenlijk is het een spookverhaal, maar met een positieve boodschap, waarin geesten proberen vat te krijgen op de harteloze vrek en geldschieter Ebenezer Scrooge. Charles Dickens was een van de grote Victoriaanse schrijvers met oog en
hart voor de kwetsbaren - in het bijzonder kinderen. Hij schreef een 'kerstavontuur' nadat hij in 1843 een school bezocht voor de ondervoede en ongeletterde straatkinderen in Londen. Daarnaast heeft het betrekking op de eigen herinneringen van de auteur aan Kerstmis en aan de kersttraditie. Het verhaal heeft veel van wat we nu associëren
met Kerstmis gedefiniëerd: het familiebedrijf, Kerstspelletjes, Kerstvoedsel en -dranken, vrijgevigheid en geschenken. De laatste twintig jaar van zijn leven tot 1870 had Dickens zelf groot succes in het rondreizen en voorlezen. Sindsdien is "A Christmas Adventure" niet alleen vele malen verfilmd, ook als tekenfilm, en werd het ook
geproduceerd als theater, musical, ballet en opera. Op kerstavond krijgt hij bezoek van de gekwelde geest van zijn overleden zakenpartner, Jacob Marley, en vervolgens van drie geesten die kerst in het verleden, heden en toekomst vertegenwoordigen, en wordt het een harde les in vrijgevigheid en mededogen, oftewel de ware geest van
Kerstmis. Charles Dickens (1812-70) is een van de grote namen in de Britse literatuur. Zijn boeken zijn sinds zijn leven voortdurend gelezen en gepubliceerd, terwijl het werk doorgaat op het gebied van film, televisie en theater. Als auteur schreef Dickens met humor over hoe de Engelse industrialisatie vaak gruwelijke menselijke gevolgen kent,
en hij heeft in zijn werken een bijzonder oog voor de armen, vooral kinderen. Verschillende van zijn protagonisten zijn kinderen, zoals Oliver Twist, David Copperfield en kleine Dorrit. Naast grote, kleurrijke romans schreef hij kort proza en toneelstukken, reisboeken en kinderboeken.
Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen
New Home Economics
Een Kerstlied in Proza
Martin Chuzzlewit
een verhaal
Ontwikkelingspsychologie + CD-ROM
De giraffe, de peli en ik
Study & Exam Practice
The British National Bibliography
WJEC GCSE Hospitality and Catering: My Revision Notes ePub
Completely revised and updated for WJEC's new courses in GCSE Hospitality and Catering, this book is designed to support students throughout their study, coursework preparation and revision for final exams. The book is packed with all the information that students will need for the course and has been expanded to provide more knowledge in some key areas. All the information is presented in a
colourful, uncomplicated and concise fashion. It is illustrated with photos and cartoons throughout, bringing the subject alive, as well as hands-on activities and revision questions to ensure your students are suitably prepared for the course. Additional information on topics including job roles, customer care, environmental issues and healthy eating guidelines Assessment advice that reflects the new
specifications Exemplar exam questions and answers with exam advice Written by experienced examiners who understand exactly what students need to succeed The first book available for GCSE Hospitality and Catering (Single and Double Award) An ideal resource to support BTEC First in Hospitality and the new Diploma in Hospitality
De Giraffe, de Peli en Ik is een fantastisch kinderboek van bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. In een oude, vervallen snoepwinkel ontdekt Billy een wel heel bijzonder trio: een pelikaan, een giraffe en een bruine aap. Aap zingt voor iedereen in de buurt: ‘Wij staan met elkaar, dag en nacht voor u klaar. De Giraffe, de Peli en Ik.’ De dieren hebben
een ladderloos glazenwassersbedrijf. Als ze samen met Billy een heel bijzondere opdracht krijgen, blijkt dat de vrienden nog véél meer kunnen dan alleen ramen lappen. ‘Roald Dahl blijft onverminderd populair.’ – de Volkskrant
The only revision guide available for students preparing to take the GCSE in Hospitality & Catering. This WJEC endorsed guide takes a topic by topic approach that will highlight the key facts students need to know in order to succeed. Targeted exam questions also provide plenty of opportunity for practice. It offers clear guidance for the preparation of all elements of the qualification. It features: Full topic
by topic support to help students get to grips with difficult and confusing areas Dedicated sections on how to successfully complete coursework tasks (Catering controlled assessments and Hospitality events tasks) Support in identifying the key facts of the required topics Targeted questions, revision tips and revision activities, which keep revision engaging and help to consolidate knowledge
This book draws together the perceptions and experiences from a range of international professionals with specific reference to food education. It presents a variety of teaching, learning and curriculum design approaches relating to food across primary, secondary and vocational school education, undergraduate initial teacher education programs, and in-service professional development support contexts.
Contributions from authors of a variety of background and countries offer insight into some of the diverse issues in food education internationally, lessons to be learned from successes and failures, including action points for the future. The book will be both scholarly and useful to teachers in primary and secondary schools.
Het leven lacht de jonge zeeman Edmond Dantès toe, tot jaloerse 'vrienden' hem, op de dag van zijn verloving, valselijk van landverraad beschuldigen. Hij wordt ten onrechte opgesloten in de donkere kerkers van het Château d'If, waar hij veertien jaar zucht om gerechtigheid. Zijn te betreuren verloofde Mercédès heeft ondertussen, na jaren van trouw aan Dantès, toegestemd in een vreugdeloos huwelijk met
zijn huichelachtige vijand Fernand. Als Dantès hoort van een verborgen schat op het eiland Montecristo, besluit hij te ontsnappen, de schat in handen te krijgen en deze te gebruiken om wraak te nemen op de drie mannen die hem in het verderf hebben gestort. Vertaler Jan H. Mysjkin kreeg voor deze eerste integrale vertaling van 'De graaf van Montecristo' in het Nederlands de prestigieuze Elly Jaffé Prijs.
Dr. Jekyll wil zijn 'goede' persoonlijkheid scheiden van zijn 'slechte'. daarvoor drinkt hij een zelfgemaakt drankje. Kan dit goed aflopen? Vanaf ca. 15 jaar. In lettertype Dyslexie.
Which GCSEs? 1st edition
Jane Eyre
opgedragen aan grote en kleine mensen
Een plattegrond van de macht
Olivier Twist
Een wereldgeschiedenis door het oog van de naald
Groote verwachtingen
GCSE WJEC Catering
The Wire
Truth be Told
Inleidend studieboek op hbo-niveau.
Uitgebreid overzicht van de ontwikkelingspsychologie, met basistheorie n, onderzoeksbevindingen en toepassingen in de praktijk. Per levensperiode ( prenatale periode, babytijd, peuter- en kleutertijd, lagereschooltijd en adolescentie) worden de fysieke, cognitieve en sociale en persoonlijkheidsontwikkeling behandeld.
Beschrijving van het leven en gedachtegoed van de Amerikaanse rechtsfilosoof John Rawls (1921-2002), die in zijn werk een (rechts)filosofisch concept uitwerkte van een samenleving waarin vrijheid en gelijkheid beide tot hun recht zouden komen.
Naar welke Martin Chuzzlewit dit boek eigenlijk genoemd is, kan onduidelijk zijn, want er zijn er twee. Een mensen-hatende, verkrampte oude man met veel geld, verzorgd door de lieve Mary Graham; en de jonge zelfverzekerde knaap, vol van zichzelf, een beetje te vol, en verliefd op diezelfde Mary. Een familielid van hen is Pecksniff, een monument van huichelarij, die
een architectenschool drijft, waar niemand iets leert en alle goede ontwerpen van de leerlingen dienen tot meerdere eer en glorie van de heer Pecksniff. Op deze school komt de jonge Martin, maar op aandrang van de oude Martin wordt hij weggejaagd. In Engeland ziet hij geen kans om fortuin te maken, hij trekt derhalve naar Amerika vergezeld van Mark Tapley. In
Amerika maakt hij kennis met de vruchten der vrijheid: een leugenachtige pers, onnoemelijke opschepperij en een verpletterende onwetendheid. Hij gaat naar het Mid-Westen om er zijn fortuin te maken. Intussen broeien in het oude Engeland complotten en samenzweringen. De dochters van Pecksniff huwen tot hun verdriet; de oude Martin Chuzzlewit raakt onder de
invloed van Pecksniff; Jonas Chuzzlewit, spruit van een veelbelovende zijtak van het geslacht, ontwikkelt met succes een aangeboren neiging tot virtuoze misdadigheid.
Ail argraffiad o lyfr i gynorthwyo myfyrwyr TGAU Lletygarwch ac Arlwyo, manyleb CBAC. Addasiad Cymraeg o WJEC Hospitality and Catering for GCSE. Wedi ei ddiwygio a'i ddiweddaru'n llwyr ar gyfer cyrsiau newydd Lletygarwch ac Arlwyo, bydd y llyfr hwn yn cefnogi myfyrwyr wrth iddyn nhw astudio, paratoi gwaith cwrs ac adolygu ar gyfer yr arholiadau terfynol. -Cyngor Llyfrau Cymru
Completely revised and updated for WJEC's new courses in GCSE Hospitality and Catering, this book is designed to support students throughout their study, coursework preparation and revision for final exams. The book is packed with all the information that students will need for the course and has been expanded to provide more knowledge in some key areas. All the
information is presented in a colourful, uncomplicated and concise fashion. It is illustrated with photos and cartoons throughout, bringing the subject alive, as well as hands-on activities and revision questions to ensure your students are suitably prepared for the course. - Additional information on topics including job roles, customer care, environmental issues and healthy
eating guidelines - Assessment advice that reflects the new specifications - Exemplar exam questions and answers with exam advice - Written by experienced examiners who understand exactly what students need to succeed - The first book available for GCSE Hospitality and Catering (Single and Double Award) - An ideal resource to support BTEC First in Hospitality
and the new Diploma in Hospitality
De ontwikkeling van het kind
De schaduw van Skellig
TGAU Lletygarwch Ac Arlwyo
De zonderlinge geschiedenis van dr. Jekyll en mr. Hyde
Lletygarwch AC Arlwyo Ar Gyfer Tgau
Ontwikkelings Psychologie
Rawls
een autobiografie
GCSE German Vocabulary Book
Het portret van Dorian Gray
Full coverage of the 2009 WJEC GCSE specifications (double and single award), so you can feel confident your students have everything they need in one place. Case studies bring a work-related feel to lessons and support students in relating theory to practice.
Letterkunde, taalkunde, geschiedenis, theologie, filosofie: ze behoren alle tot de geesteswetenschappen. Hebben deze vakgebieden in al hun verscheidenheid iets gemeen wat ze onderscheidt van bijvoorbeeld natuurkunde of economie? De indeling van de wetenschappen in natuur-, geestes- en maatschappijwetenschappen lijkt
vanzelfsprekend, maar is van recente datum en allerminst onomstreden. Dit boek beschrijft de invloedrijkste visies op wetenschappelijke kennis vanaf Aristoteles en Galilei tot aan Karl Popper en Thomas Kuhn, en de kennisidealen en stijlen van argumenteren die ze verwoorden. Vervolgens spitst het zich toe op de
hedendaagse filosofische en methodologische visies op aard en culturele taak van de geesteswetenschappen, zoals logisch empirisme, hermeneutiek, kritische theorie, (post-) structuralisme en postkolonialisme. Wat dit boek - nog steeds - uniek maakt is de systematische aandacht voor de methodologische vragen en
filosofische achtergronden van de geesteswetenschappen. Bestaande handboeken richten zich doorgaans op de natuurwetenschappen en in mindere mate de maatschappijwetenschappen, terwijl wij juist het ontstaan van dat idee dat de natuurwetenschappen de 'echte' wetenschappen zouden historisch traceren en filosofisch ter
discussie stellen.
Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingsprocessen van het kind tot en met de adolescentie.
De groei naar de volwassenheid van een joodse jongen in New York met een uitzonderlijk tekentalent brengt zowel voor hemzelf als voor zijn ouders grote moeilijkheden met zich mee.
Endorsed by WJEC, this is the first book available for WJEC's GCSE courses in Catering and Hospitality & Catering. It is designed to support students in their studying, coursework preparation and revision for final exams. Packed with all the essential information they need for the courses it presents key areas of
knowledge in a colourful, accessible, uncomplicated and concise fashion. Illustrated with photos, pictures and cartoons throughout it also includes activities, revision questions, glossary terms and learning tips on each page as well as revision questions, exam preparation advice, practice questions with worked
answers, coursework preparation advice and a comprehensive glossary of all the key terms that are defined in the text.
GCSE Hospitality and Catering
Hart der duisternis
De graaf van Montecristo
Woeste Hoogten
Levensdraden
WJEC Hospitality and Catering for GCSE, Second Edition
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