Library,

engels voor het vmbo
• Volledig herziene modules voor de onderbouw
(Library 2nd Edition)
 Nieuwe aantrekkelijke vormgeving
 Duidelijk verschil tussen vmbo-BK en vmbo-KGT
 In kleine stappen door meer adaptief oefenmateriaal
 Veel extra oefenstof en diagnostische toetsen
 Meer lesstof op maat, met name online
• Herziening van de bovenbouw volgt vanaf 2016
• Library sluit aan bij het Europees Referentiekader (ERK)
• Library kent leer-/ werkboeken met een online variant
• Library-online werkt op tablet, laptop en computer

Leermiddelen op maat:
gedrukt, digitaal of een combinatie? u bepaalt!

EEM_2016_01_Folder_Library.indd 1

20-01-16 08:12

Library,
Engels voor het vmbo
Opzet van de methode
Library wordt mede dankzij de modulaire opzet en uitdagende contexten door veel docenten
en leerlingen enthousiast ontvangen. Library biedt de mogelijkheden om met leermiddelen op
maat uw eigen lesprogramma te arrangeren, dat past bij de eisen en wensen van uw school.
Bepaal met Library zelf de verhouding tussen gedrukt en digitaal lesmateriaal.

•

•

•

de onderbouw is volledig herzien op
basis van gebruikerservaringen (Library
2nd edition). De herziening van de
bovenbouw volgt vanaf januari 2016.
Library is een complete methode voor
het vmbo en is taakgericht en modulair
van opzet.
Library 2nd edition bestaat uit een
reeks van 7 standaardmodules (ook
files genoemd) per leerjaar voor de
onderbouw. Voor de herziene bovenbouw
komen 5 standaardfiles per leerjaar
beschikbaar.
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•

•

•

Naast de standaardfiles voor jaar 1 tot
en met 4 zijn er ook voor het gehele
vmbo projectfiles beschikbaar (voor
onder meer Grammar en Fiction), die
naast de standaardfiles ingezet kunnen
worden.
Elke file van Library 2nd edition bevat
een diagnostische toets en veel extra
adaptief oefenmateriaal.
De eerste editie van de bovenbouw is
nog leverbaar en is deels sectorgericht
geschreven (beschikbaar voor de
sectoren Economie, Zorg & Welzijn,
Techniek, Groen en Algemeen).
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Leerstof en opdrachten worden
aangeboden binnen aansprekende en
motiverende contexten.

Aan het begin van een file wordt
meteen duidelijk wat de leerling gaat
doen en leren en aan welke ERKonderdelen gewerkt wordt.

Theorie en opdrachten staan overzichtelijk in gecombineerde leer-/
werkboeken.

Library kent een grote variatie aan
type oefeningen.
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Library-online
Platformonafhankelijk lesmateriaal
Een speerpunt van Library is de online variant. Alle files van Library zijn ook geheel digitaal te
gebruiken in een aantrekkelijke leer-/ werkomgeving, zonder dat u hoeft te schakelen tussen
meerdere bestanden of schermen. Library-online werkt op de computer, laptop én tablet.

•

•
•

•

•

alle oefeningen en opdrachten die in de
gedrukte boekjes staan zijn ook online
beschikbaar.
theorie, opdrachten, audio en video zijn
geïntegreerd.
Library-online kent een geïntegreerde
nakijktool. De docent bepaalt welke
oefeningen door het systeem worden
nagekeken en welke oefeningen door de
docent worden nagekeken.
Library-online fungeert prima in
de gangbare eLo’s (single sign on).
Voor scholen die geen ELO hebben
is er de mogelijkheid om via
www.emma.eisma.nl te werken.
Uitgebreid leerlingvolgsysteem voor de
docent: per leerling, per file en per klas
kunt u de resultaten bekijken en hierop
feedback geven.
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•

•

•

Docenten en leerlingen beschikken in
hun eigen omgeving over een button Tip
voor de uitgever/ Meldpunt om feedback
aan eisma te geven.
servicedesk voor vragen, opmerkingen
en adviezen. Dit kan via 088-2944 880 of
via servicedesk@eisma.nl.
Library-online is 20% goedkoper dan
de gedrukte versie. Bij aanschaf van de
gedrukte versie heeft u zelfs het gratis
gebruiksrecht op de digitale variant.
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Leren en werken in één digitale
omgeving.

In Library-online is een nakijktool
geïntegreerd. Leerlingen kunnen
hiermee hun eigen werk nakijken
en waar nodig verbeteren.

Library-online kent een grote variatie aan type opdrachten passend
bij het online leren en werken.

De online-omgeving is voorzien van
diverse audio- en videofragmenten.
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Library
Voor de docent

G

De docent heeft bij Library een eigen online omgeving. Voor slechts € 39,50 per schooljaar
ontvangt u van ons een account waarmee u toegang heeft tot deze omgeving. In de
docentenomgeving treft u de volgende zaken aan:

U

•
•
•
•
•

•
•

Een uitgebreid leerlingvolgsysteem om per leerling, klas en module de scores en
antwoorden te bekijken.
Mogelijkheden om feedback aan individuele leerlingen te geven.
De mogelijkheid om door te klikken naar de leerlingomgeving zodat u de audio- en
videofragmenten klassikaal kunt behandelen.
Een optie om klassenindelingen te wijzigen.
Toegang tot het beschikbare docentenmateriaal: antwoorden, toetsen met
correctiemodellen, verantwoording van de ERK-niveaus in de modules, handleidingen
enzovoort.

De docent heeft zijn eigen omgeving met een
overzichtelijk introductiescherm met vele opties: lesmateriaal klaarzetten, beoordelen en de
mogelijkheid tot het downloaden van antwoorden, toetsen enzovoort.
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•

•

De docent kan de scores per klas, per leerling
en per module bijhouden en kan feedback aan
de leerlingen geven.
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Ga nu zelf aan de slag met Library
U kunt op vele manieren zelf aan de slag met Library:
•
•
•
•

Library als complete methode, eventueel in combinatie met de projectmodules.
Het flexibele, modulaire en thematische aanbod van de methode biedt u de mogelijkheid
om Library als extra lesstof naast uw huidige methode in te zetten.
U kunt de modules van Library ook inzetten als proef om te kijken of de methode past bij u
als docent en bij uw leerlingen.
De modules zijn ook in te zetten tijdens project-/ themaweken op school. Denk hierbij
aan files rondom een klassenfeest (File 3 Party time – jaar 1) of beroemde mensen (File 7
Starts – jaar 2) of rond het thema Cooking. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Proefdraaien met gedrukte of digitale modules?
U kunt een proef met Library-online kosteloos doen. Wilt u een proef doen met de boekjes, dan betaalt u hiervoor slechts de kostprijs van de boekjes. Informeer bij ons naar de
mogelijkheden.
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educatief adviseurs
Onze educatief adviseurs zitten graag met u om tafel om mee te denken over het gebruik van
een methode Engels. Zij laten u graag de mogelijkheden van de methode Library zien. Dit kan in
een vrijblijvend informeel gesprek, maar een uitgebreide presentatie of interactieve workshop
is ook mogelijk.

Noord-Midden Nederland
(postcodegebied: 1000-2799, 3400-3899, 7460-9999)
Maurits Ypma: 088 – 2944 887
m.ypma@eisma.nl

Midden-Zuid Nederland
(postcodegebied: 2800-3399, 3900-7459)
Marian Danen: 06 – 49 92 19 71
m.danen@eisma.nl

BesteLLen
De modules van Library kunt u bestellen via www.eisma.nl/library
Hier kunt u ook een uitgebreide artikellijst downloaden voor uw boekenfonds coördinator.

Uitgeverij Eisma Edumedia bv
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