Station

STATION

Ondersteuning voor de docent
De docent heeft bij Station een eigen online
omgeving. Voor slechts € 45,- per schooljaar ontvangt
u van ons een account waarmee u toegang heeft tot
deze omgeving. In de docentenomgeving vindt u:

• De mogelijkheid om door te klikken naar
de leerlingomgeving, zodat u de audio- en
videofragmenten klassikaal kunt behandelen en de
lesstof klassikaal kunt bespreken.

• Een uitgebreid leerlingvolgsysteem om per
leerling, klas en modules de scores en gegeven
antwoorden te bekijken.

• Een optie om klassenindelingen te wijzigen.

• Mogelijkheden om feedback aan individuele
leerlingen te geven.

• Al het beschikbare docentenmateriaal:
antwoordmodellen, toetsen met correctiemodellen,
verantwoording van de Meijerink-niveaus in de
modules, handleidingen enzovoort.

Nederlands voor
het vmbo jaar 1 t/m 4
Gedrukt en/of digitaal
U bepaalt!

De docent heeft zijn eigen omgeving met een
overzichtelijk introductiescherm. De docent kan
hier onder meer lesmateriaal klaarzetten en
beoordelen.



De docent kan de scores per klas, per leerling
en per module bijhouden en feedback aan de
leerlingen geven.

Uitgeverij Eisma Edumedia bv
Celsiusweg 41
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Station, Nederlands voor het vmbo
Actueel en aantrekkelijk

Station biedt de mogelijkheid om
met leermiddelen op maat uw
eigen lesprogramma te arrangeren,
dat past bij de eisen en wensen van
uw school.
• Station is taakgericht en
modulair van opzet.
• Station bestaat uit een reeks
van 5 standaardmodules per
leerjaar
• De standaardmodules zijn
verkrijgbaar voor vmbo-bk en
vmbo-kgt
Leerstof en opdrachten worden
aangeboden binnen aansprekende
en motiverende contexten.

Aan het begin van een module
wordt meteen duidelijk wat de
leerling gaat doen en leren.

• Naast de standaardmodules
per leerjaar zijn er ook
projectmodules voor
Woordenschat beschikbaar.
• In elke module staat
een vakvaardigheid
centraal, aansluitend bij
de referentiekaders van
de Commissie Meijerink:
mondelinge taalvaardigheid,
lezen – zakelijke teksten, lezen
- fictie, schrijfvaardigheid,
taalverzorging.
• Elke module van Station bevat
een diagnostisch toets en veel
extra adaptief oefenmateriaal.
• Voor de methode-ontwikkeling
en voor de toetsen is gebruik
gemaakt van de Taxonomie van
Bloom.

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

Station kent een grote variatie aan
type oefeningen.

• Een overzicht van alle modules
staat op www.eisma.nl/station.

Station-online
Leuk en leerzaam

Een speerpunt van Station is de
online variant. Alle modules van
Station zijn ook geheel digitaal te
gebruiken in een aantrekkelijke
leer-/ werkomgeving zonder
dat u hoeft te schakelen tussen
meerdere bestanden of schermen.

• Station-online fungeert prima
in de gangbare ELO’s (single
sign on) en via www.emma.
eisma.nl.

• Alle oefeningen en opdrachten
die in de gedrukte boekjes staan
zijn ook online beschikbaar.

• Docenten en leerlingen
beschikken in hun eigen
omgeving over een button om
feedback aan Eisma te geven.

• Theorie, opdrachten, audio en
video zijn geïntegreerd.
• Station-online heeft een
ingebouwde nakijktool.
De docent bepaalt welke
oefeningen door het systeem,
dan wel de leerling zelf worden
nagekeken en welke oefeningen
door de docent worden
nagekeken.

• Uitgebreid leerlingvolgsysteem
voor de docent.

• Station heeft een eigen
servicedesk. Deze is bereikbaar
via 088-2944 880 en via
servicedesk@eisma.nl.
• Station-online is 25% goedkoper
dan de gedrukte versie. Bij
aanschaf van de gedrukte versie
heeft u het gratis gebruiksrecht
op de digitale variant.

Bepaal zelf uw ideale verhouding tussen gedrukt en online lesmateriaal
ANTWOORDSTROOK



Ik ontvang graag een gratis beoordelingspakket
 Station Onderbouw
 Station Bovenbouw
School: 
t.a.v.  dhr.



mevr. Voorletter(s)

Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
E-mailadres 
Stuur deze bon naar Eisma Edumedia, Antwoordnummer 6253, 8900 VC Leeuwarden of mail de bon naar
edumedia@eisma.nl. Bestellen via www.eisma.nl/station kan natuurlijk ook.
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