Northstar Reading And Writing 2 With Myenglishlab 4th Edition
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Northstar Reading And Writing 2 With
Myenglishlab 4th Edition by online. You might not require more grow old to spend to go to the books launch as well
as search for them. In some cases, you likewise reach not discover the statement Northstar Reading And Writing 2
With Myenglishlab 4th Edition that you are looking for. It will totally squander the time.
However below, past you visit this web page, it will be fittingly agreed easy to acquire as competently as
download lead Northstar Reading And Writing 2 With Myenglishlab 4th Edition
It will not tolerate many times as we run by before. You can pull off it even though law something else at house
and even in your workplace. for that reason easy! So, are you question? Just exercise just what we provide under
as competently as evaluation Northstar Reading And Writing 2 With Myenglishlab 4th Edition what you when to read!

NorthStar Reading and Writing 2 W/MyEnglishLab Online
Workbook and Resources Natasha Haugnes 2019-06-03
NorthStar, Fifth Edition is an integrated-skills English
course that empowers adult and young adult English
language learners to achieve their academic and personal
goals. Current and thought-provoking topics promote
language development and critical thinking skills.
Building on the success of previous editions, this new
fifth edition engages and motivates students with new
and updated content. What is new in the fifth edition? *
New and updated content with a new theme keeps students
motivated. * The new design and imagery bring the
activities to life. * Learning outcomes are created
using the Global Scale of English (GSE) so students can
see their progress more easily. * Every unit offers
note-taking practice and writing skill development. *
Scaffolded critical thinking activities are clearly
marked to help students develop their academic skills. *
Academic Word List words are highlighted to help
students identify essential vocabulary. * New and
updated activities in MyEnglishLab provide additional
practice online. * ExamView Test Generator allows
teachers to customize assessments. * Students can
complete activities, listen to audio, and watch video on
the go with the Pearson Practice English App.
The Art of Racing in the Rain Garth Stein 2019-09-04 Een
gevoelig en humoristisch verhaal over liefde, loyaliteit
en hoop. Nu verfilmd! Enzo weet alles over Denny. Hoe
goed hij voor zijn zieke vrouw zorgt. Hoe graag hij het
wil maken als autocoureur. Hoe hij zijn dochtertje Zoë
altijd beschermt. Enzo weet sowieso veel van mensen. Dat
plannen soms zomaar ineens van de baan zijn. Dat het
lastig is op de goede weg te blijven. Wat dat betreft is
het leven net een autorace. Eigenlijk zit Enzo maar één
ding in de weg: hij is de beste vriend en de beschermer
van het gezin, maar hij is geen mens. Waarom zit hij
toch in een hondenlichaam? Waarom kan hij niet praten,
niet autoracen en waarom heeft híj niet van die handige
duimen? Gelukkig heeft hij wel zijn wijze neus, waarmee
hij zijn familie beter kan doorgronden dan zij zelf.
Daarom doet hij er alles aan om Denny, Eve en Zoë bij
elkaar te houden.
Northstar Listening Speaking 1 Sb W/ Interactive Sb and
Myenglishlab Polly Merdinger 2015-07-15 Rev. ed. of:
Northstar 1: listening and speaking, introductory /
Polly Merdinger, Laurie Barton, 2008.
Het lied van de geesten Jesmyn Ward 2018-04-11 In ‘Het
lied van de geesten’ van Jesmyn Ward (1977) wonen Jojo
en zijn kleine zusje Kayla met hun zwarte grootouders
langs de kust van Mississippi. Hun moeder, Leonie,
veroorzaakt met haar sporadische aanwezigheid in hun
levens alleen chaos. Als hun (blanke) vader vrijkomt uit
een gevangenis in het noorden van de staat, besluit
Leonie dat ze hem gezamenlijk moeten ophalen. Ze hoopt
op een gelukkige familiereünie, maar in plaats daarvan
volgt een hellevaart door een landschap dat nog altijd
is getekend door armoede en racisme. Onderweg wordt
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zowel Leonie als Jojo geteisterd door spoken uit het
verleden, dat op het platteland van het Diepe Zuiden, in
de onsterfelijke woorden van William Faulkner, nooit
dood is, zelfs niet voorbij. Ward ontving de National
Book Award voor haar roman ‘Salvage the Bones’ en voor
‘Het lied van de geesten’, waarmee ze de eerste vrouw
ooit is die de prijs twee keer heeft gekregen voor
fictie.
Northstar, Level 2 Myenglishlab Natasha Haugnes
2014-10-28
NorthStar Reading and Writing 3 W/MyEnglishLab Online
Workbook and Resources Laurie Barton 2019-06-03
NorthStar, Fifth Edition is an integrated-skills English
course that empowers adult and young adult English
language learners to achieve their academic and personal
goals. Current and thought-provoking topics promote
language development and critical thinking skills.
Building on the success of previous editions, this new
fifth edition engages and motivates students with new
and updated content. What is new in the fifth edition? *
New and updated content with a new theme keeps students
motivated. * The new design and imagery bring the
activities to life. * Learning outcomes are created
using the Global Scale of English (GSE) so students can
see their progress more easily. * Every unit offers
note-taking practice and writing skill development. *
Scaffolded critical thinking activities are clearly
marked to help students develop their academic skills. *
Academic Word List words are highlighted to help
students identify essential vocabulary. * New and
updated activities in MyEnglishLab provide additional
practice online. * ExamView Test Generator allows
teachers to customize assessments. * Students can
complete activities, listen to audio, and watch video on
the go with the Pearson Practice English App.
Uitblinkers Malcolm Gladwell 2010-05-26 Uitblinkers is
een stimulerende en verbazende zoektocht naar de
herkomst van succes. Vanuit het niets bestaat niet Wat
is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat
lijkt een vreemde vraag, maar met vreemde vragen is
Malcolm Gladwell op zijn best. Uitblinkers is een
stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst
van succes. En die ligt niet, zoals meestal wordt
gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend
talent. Uitblinkers hebben iets bijzonders, maar dat zit
hem vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur,
familie, en alle eigenaardigheden waarmee ze in
aanraking zijn geweest. De geheimen van de
softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale
wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In
Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige
mensen succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en
bruikbaarste boek: spannende wetenschap, zelfhulp en
amusement in één! entertainment weekly Malcolm Gladwell
is hij vaste medewerker bij The New Yorker. Daarvoor was
hij wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van
Het beslissende moment zijn wereldwijd meer dan twee
miljoen exemplaren verkocht en Intuïtie stond twee jaar
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onafgebroken op de New York Times bestsellerlijst.
Gladwell won de National Magazine Award en was in 2005
volgens Time een van de honderd invloedrijkste mensen.
Objectgeorinteerde software engineering Stiller 2002
Northstar Reading Writing 4 Student Book W/Interactive
Sb and Myenglishlab Andrew K. English 2017-04-20
Building on the success of the previous editions,
NorthStor, Fourth Edition continues to engage and
motivate students with new and updated contemporary
topics delivered through a seamless integration of print
and online components. What is special about the fourth
edition? Blended approach with MyEnglishLab. Activities
offer support and expansion, fully blending the student
book with MyEnglishLab for practice, ongoing assessment,
and instant feedback. New and updated themes and topics.
Presented in a variety of genres-including literature
and lectures-and in authentic reading and listening
selections, the content challenges engages students
intellectually. Explicit skills instruction. The
inclusion of 2-3 explicit language skills in every unit
allows students to build their language proficiency. New
and revised assessments tied to learning outcomes.
Online assessments allow teachers to track students'
progress and mastery of the material and skills. A new
design with thought-provoking images. A compelling
graphic look makes the content and activities come
alive. New Interactive Student Book. Fully integrated
within MyEnglishLab, offers a blended online solution
for teachers and students to better assess learning.
Book jacket.
Northstar Reading and Writing 5 with Myenglishlab
Natasha Haugnes 2014-07-24 NorthStar, Fourth Edition, a
five-level series, engages students through authentic
and compelling content and empowers them to achieve
their academic and personal goals. The approach to
critical thinking in both the Reading/Writing and
Listening/Speaking strands challenges students to move
beyond basic comprehension to higher-level analysis.
Conceptualized to promote critical thinking, NorthStar
infuses analysis, synthesis, evaluation, and application
throughout every lesson, not just in a critical thinking
section like in other series. Components: Print or eText
Student Book with MyEnglishLab — Building on the success
of previous editions, NorthStar continues to engage and
motivate students through new and updated contemporary,
authentic topics in a seamless integration of print and
online content. eText with MyEnglishLab — Offering
maximum flexibility for different learning styles and
needs, a digital version of the Student Book can be used
on iPad and Android devices. MyEnglishLab: NorthStar —
Students use MyEnglishLab to access additional practice
online, view videos, listen to audio selections, and
receive instant feedback on their work. Teachers assign
MyEnglishLab activities to reinforce the skills students
learn in class and monitor progress through an online
gradebook. Teacher Resource eText — Each strand of
NorthStar has an accompanying Teacher Resource eText
with the following: digital Student Book, downloadable
achievement tests, classroom audio, lesson planners,
video activities, videoscripts, teacher's manuals,
answer keys, and a downloadable placement test.
Accessible through MyEnglishLab: NorthStar. Classroom
Audio CD — Listening and Speaking audio contains the
recordings and activities as well as audio for the
achievement tests. The Reading and Writing strand
contains the readings on audio.
Lands Beyond the Forest Andrew K. English 2019-06-03
NorthStar, Fifth Edition is an integrated-skills English
course that empowers adult and young adult English
language learners to achieve their academic and personal
goals. Current and thought-provoking topics promote
language development and critical thinking skills.
Building on the success of previous editions, this new
fifth edition engages and motivates students with new
and updated content. What is new in the fifth edition? *
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New and updated content with a new theme keeps students
motivated. * The new design and imagery bring the
activities to life. * Learning outcomes are created
using the Global Scale of English (GSE) so students can
see their progress more easily. * Every unit offers
note-taking practice and writing skill development. *
Scaffolded critical thinking activities are clearly
marked to help students develop their academic skills. *
Academic Word List words are highlighted to help
students identify essential vocabulary. * New and
updated activities in MyEnglishLab provide additional
practice online. * ExamView Test Generator allows
teachers to customize assessments. * Students can
complete activities, listen to audio, and watch video on
the go with the Pearson Practice English App.
Northstar Listening Speaking 4 Sb W/ Interactive Sb and
Myenglishlab Kim Sanabria 2015-07-05
De vrouw in suite 10 Ruth Ware 2017-03-29 Het is
gruwelijk genoeg om getuige te zijn van een moord. Het
is nog erger als niemand je gelooft. De vrouw in suite
10 is de nieuwe, razend spannende thriller van Ruth
Ware, bekend van In een donker, donker bos, dat wordt
verfilmd door Reese Witherspoon. Dit had het perfecte
tripje moeten zijn. Dit was haar kans op promotie. Maar
een moordenaar gooit roet in het eten. En zij is de
enige getuige. Tijdens een cruise is Lo Blacklock
getuige van een moord, maar niemand gelooft haar.
Vastberaden om erachter te komen wie het slachtoffer was
en waarom ze vermoord is, gaat Lo op zoek naar de
waarheid. Maar Lo zal er snel achter komen dat een
moordenaar niet gediend is van mensen die hun neus in
andermans zaken steken...
Mijn lange weg naar huis Saroo Brierley 2015-07-01 Lion
is de indrukwekkende verfilming van Mijn lange weg naar
huis, met Nicole Kidman, Dev Patel (Slumdog Millionaire)
en Rooney Mara in de hoofdrollen Op een klein station in
India is de vijfjarige Saroo zijn broer kwijtgeraakt.
Hij klimt in een treinstel om hem te zoeken, maar raakt
per ongeluk opgesloten en komt helemaal alleen aan de
andere kant van India in Calcutta terecht. Zonder zijn
familie en zonder te weten uit welk dorpje hij komt,
zwerft hij wekenlang door de straten van de grote stad
tot hij wordt opgenomen door een weeshuis. Ook daar
weten ze zijn familie niet op te sporen en uiteindelijk
wordt Saroo geadopteerd door een Australisch echtpaar
bij wie hij gelukkig opgroeit. Als hij bijna dertig is,
en de technologie zo veel verder is dan toen, gaat Saroo
met behulp van Google Earth op zoek naar het station
waar hij al die jaren geleden zijn familie kwijtraakte.
Elke avond bekijkt hij urenlang de spoorlijnen die naar
Calcutta leiden, tot hij na een jaar dat ene station
denkt te herkennen. Hij vertrekt naar India om te kijken
of hij zijn familie weer terug kan vinden... De pers
over Mijn lange weg naar huis ‘Lees dit aangrijpende
verhaal. Met zijn levendige herinneringen beheerst Saroo
de kunst van het vertellen.’ The Weekly Review ‘Ik kon
dit boek niet wegleggen. Saroos zoektocht, evenals de
veerkracht van de mens, zal je laten huilen van
vreugde.’ **** Manly Daily ‘Een feelgoodboek over een
zeer bijzondere reis.’ Sun-Herald
Northstar Reading Writing 2 Student Book W/Interactive
Sb and Myenglishlab Natasha Haugnes 2017-04-13
NorthStar Listening and Speaking 2 with MyEnglishLab
Robin Mills 2014 NorthStar, Fourth Edition, a five-level
series, engages students through authentic and
compelling content and empowers them to achieve their
academic and personal goals. The approach to critical
thinking in both the Reading/Writing and
Listening/Speaking strands challenges students to move
beyond basic comprehension to higher-level analysis.
Conceptualized to promote critical thinking, NorthStar
infuses analysis, synthesis, evaluation, and application
throughout every lesson, not just in a critical thinking
section like in other series. Components: Print or eText
Student Book with MyEnglishLab -- Building on the
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success of previous editions, NorthStar continues to
engage and motivate students through new and updated
contemporary, authentic topics in a seamless integration
of print and online content. eText with MyEnglishLab -Offering maximum flexibility for different learning
styles and needs, a digital version of the Student Book
can be used on iPad and Android devices. MyEnglishLab:
NorthStar -- Students use MyEnglishLab to access
additional practice online, view videos, listen to audio
selections, and receive instant feedback on their work.
Teachers assign MyEnglishLab activities to reinforce the
skills students learn in class and monitor progress
through an online gradebook. Teacher Resource eText -Each strand of NorthStar has an accompanying Teacher
Resource eText with the following: digital Student Book,
downloadable achievement tests, classroom audio, lesson
planners, video activities, videoscripts, teacher's
manuals, answer keys, and a downloadable placement test.
Accessible through MyEnglishLab: NorthStar. Classroom
Audio CD -- Listening and Speaking audio contains the
recordings and activities as well as audio for the
achievement tests. The Reading and Writing strand
contains the readings on audio.
De avondschool Maeve Binchy 2013-11-19 Ooit volgde Nora
O’Donoghue de man ze liefhad in Italië, maar nu is ze
teruggekeerd naar haar geboortestad. Aidan Dunne hoopte
vergeefs op een promotie tot rector op de school waar
hij werkt en probeert nu zijn zelfrespect terug te
winnen. Samen zetten ze een avondcursus op touw waar
zeer verschillende mensen samenkomen, ieder met hun
eigen verwachtingen en dromen. Tegen de tijd dat de
cursisten samen op excursie naar Rome gaan, zijn al hun
levens voorgoed veranderd.
Manhattan Beach Jennifer Egan 2017-10-03 Langverwachte
nieuwe roman van Pulitzer Prize-winnares New York 1940.
Op de marinebasis in Brooklyn wemelt het tijdens de
oorlog van de vrouwelijke arbeiders met banen die
voorheen niet voor hen waren weggelegd. Onder hen
bevindt zich de achttienjarige Anna Kerrigan, dochter
van een ondergrondse koerier die zijn gezin onverwachts
in de steek liet. Na een zware duikopleiding waarbij ze
veel moed en wilskracht toont, wordt Anna de eerste
vrouwelijke marineduikster. Ze is vastbesloten het
mysterie rond de verdwijning van haar vader op te lossen
– ook al betekent dit dat zij zal moeten infiltreren in
de maffiawereld van New York.
Northstar 2 Natasha Haugnes 2014 NorthStar, Fourth
Edition, a five-level series, engages students through
authentic and compelling content and empowers them to
achieve their academic and personal goals. The approach
to critical thinking in both the Reading/Writing and
Listening/Speaking strands challenges students to move
beyond basic comprehension to higher-level analysis.
Conceptualized to promote critical thinking, NorthStar
infuses analysis, synthesis, evaluation, and application
throughout every lesson, not just in a critical thinking
section like in other series. Components: Print or eText
Student Book with MyEnglishLab — Building on the success
of previous editions, NorthStar continues to engage and
motivate students through new and updated contemporary,
authentic topics in a seamless integration of print and
online content. eText with MyEnglishLab — Offering
maximum flexibility for different learning styles and
needs, a digital version of the Student Book can be used
on iPad and Android devices. MyEnglishLab: NorthStar —
Students use MyEnglishLab to access additional practice
online, view videos, listen to audio selections, and
receive instant feedback on their work. Teachers assign
MyEnglishLab activities to reinforce the skills students
learn in class and monitor progress through an online
gradebook. Teacher Resource eText — Each strand of
NorthStar has an accompanying Teacher Resource eText
with the following: digital Student Book, downloadable
achievement tests, classroom audio, lesson planners,
video activities, videoscripts, teacher's manuals,
northstar-reading-and-writing-2-with-myenglishlab-4th-edition

answer keys, and a downloadable placement test.
Accessible through MyEnglishLab: NorthStar. Classroom
Audio CD — Listening and Speaking audio contains the
recordings and activities as well as audio for the
achievement tests. The Reading and Writing strand
contains the readings on audio.
Northstar Reading & Writing 5, Domestic W/O Mel Robert
Cohen 2015-09-15 Building on the success of the previous
editions, NorthStar, Fourth Edition continues to engage
and motivate students with new and updated contemporary
topics delivered through a seamless integration of print
and online components. New and updated themes and
topics. Presented in a variety of genres-including
literature and lectures-and in authentic reading and
listening selections, the content challenges and engages
students intellectually. Explicit skills instruction.
The inclusion of 2-3 explicit language skills in every
unit allows students to build their language
proficiency. A new design with thought-provoking images.
A compelling graphic look makes the content and
activities come alive. Also available: Extra online
component for a completely blended approach through
MyEnglishLab. Online activities offer support and
expansion with extra practice, ongoing assessment,
instant feedback. Online assessments allow teachers to
track students' progress and mastery of the material and
skills. Book jacket.
Brand! Naomi Klein 2019-11-15 Al meer dan dertig jaar
weten we dat er een klimaatcrisis aan zit te komen, maar
met die kennis hebben we weinig gedaan. Pas toen Greta
Thunberg ‘Brand!’ riep en 1,6 miljoen scholieren
wereldwijd haar voorbeeld volgden, begon de urgentie van
de situatie werkelijk door te dringen – en nog gaan de
meesten van ons door met leven zoals we dat altijd al
hebben gedaan. Naomi Klein schrijft al tien jaar over
het klimaat. Tien jaar waarin de aarde onherstelbare
schade heeft opgelopen en de politieke landkaart
ingrijpend is veranderd. Te lang hebben we het
economische systeem van ongelimiteerde consumptie en
ecologische uitputting in stand gehouden. Voor Klein –
en voor steeds meer mensen – is er maar één conclusie
mogelijk: de economische, sociale en ecologische crises
waar we ons in bevinden, houden sterk verband met
elkaar. We moeten onze beschaving ingrijpend veranderen.
Het is tijd voor een nieuwe groene politiek.
De Golf Morton Rhue 2021-09-28 In de les geschiedenis
kijken de laatstejaars naar een film over WOII en het
nazisme. Ze zijn het eens: dit kan toch nooit meer
gebeuren? Dan begint hun leraar een gevaarlijk
klasexperiment. Hij richt een beweging op die hij De
Golf noemt. Laurie vindt het maar niets. Haar vrienden
lijken wel gehersenspoeld. Ze roepen slogans, salueren
en zoeken ruzie met niet-leden. De Golf overspoelt de
hele school en alles dreigt uit de hand te lopen. Alleen
Laurie kan dit stoppen. Maar hoe?
De toegewijde tuinier John Le Carre 2013-04-23 De jonge
activiste Tessa Quayle wordt met doorgesneden keel
aangetroffen in een verlaten gebied in Noord-Kenia. De
Afrikaanse arts, die met haar meereisde blijkt spoorloos
verdwenen. Tessas echtgenoot, Justin, is Brits diplomaat
op de ambassade in Nairobi. Ontgoocheld maar
vastbesloten begint hij een zoektocht naar de
moordenaars en de ware toedracht van Tessas dood. Hij
ontdekt een samenzwering, die zijn eigen leven in gevaar
brengt, maar ook al veel meer onschuldige levens heeft
geëist. Justins ontdekkingen geven hem antwoord op wie
hij zelf is en wat zijn jonge echtgenote dreef. De
toegewijde tuinier is niet alleen een aangrijpende
roman, maar ook een onthutsende en glasheldere analyse
van de uitwassen van kapitalistische hebzucht bij
multinationale bedrijven en de funeste gevolgen daarvan
voor het arme deel van de wereldbevolking. `Een
indrukwekkende aanklacht, een briljante roman, een
superieure thriller. De Morgen ` een mooi, boos,
opwindend en vermoedelijk invloedrijk boek. Vrij
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Nederland `beslist John le Carrés meesterwerk. The Times
Literary Supplement
Het Alice-netwerk Kate Quinn 2018-04-24 Londen, 1947.
Charlotte ‘Charlie’ St. Clair is ongetrouwd en zwanger.
Haar moeder neemt haar mee naar Europa om dit
‘probleempje’ te verhelpen. In plaats van haar
zwangerschap te laten beëindigen zoals de bedoeling was,
besluit ze haar nicht Rose te gaan zoeken, die tijdens
de oorlog in het door de nazi’s bezette Frankrijk is
verdwenen. De enige die zou kunnen weten waar ze is, is
de mysterieuze Eve Gardiner. Maar Eve, die tijdens de
Eerste Wereldoorlog als spion deel uitmaakte van het
Alice-netwerk, heeft zo haar eigen geheimen. Zij en de
andere vrouwen van het netwerk zijn destijds verraden,
en nog steeds wordt ze verteerd door woede.Wanneer
Charlie bij haar aanklopt en een naam noemt die ze al
heel lang niet meer heeft gehoord, ziet Eve eindelijk
een kans om de waarheid te achterhalen. In Het Alicenetwerk komen de levens van twee sterke vrouwen bij
elkaar door gebeurtenissen tijdens de Eerste
Wereldoorlog in een spannend verhaal over moed,
opoffering en verlossing. Over Het Alice-netwerk: ‘Een
meeslepende mix van historische fictie, spanning en
romantiek.’ Library journal ‘Zenuwslopende
gebeurtenissen leiden naar een adembenemende climax. Een
geweldige historische roman!’ Historical novel society
‘Quinn schreef een prachtig boek over een ten onrechte
vrijwel vergeten groep: de Engelse, Franse en Belgische
vrouwen die in de Eerste Wereldoorlog spioneerden voor
de geallieerden en militaire informatie van onschatbare
waarde hebben doorgegeven’ ★★★★ VN Thriller- &
Detectivegids
NorthStar Listening and Speaking 3 with MyEnglishLab
Helen S. Solorzano 2014-07-24 NorthStar, Fourth Edition,
a five-level series, engages students through authentic
and compelling content and empowers them to achieve
their academic and personal goals. The approach to
critical thinking in both the Reading/Writing and
Listening/Speaking strands challenges students to move
beyond basic comprehension to higher-level analysis.
Conceptualized to promote critical thinking, NorthStar
infuses analysis, synthesis, evaluation, and application
throughout every lesson, not just in a critical thinking
section like in other series. Components: Print or eText
Student Book with MyEnglishLab -- Building on the
success of previous editions, NorthStar continues to
engage and motivate students through new and updated
contemporary, authentic topics in a seamless integration
of print and online content. eText with MyEnglishLab -Offering maximum flexibility for different learning
styles and needs, a digital version of the Student Book
can be used on iPad and Android devices. MyEnglishLab:
NorthStar -- Students use MyEnglishLab to access
additional practice online, view videos, listen to audio
selections, and receive instant feedback on their work.
Teachers assign MyEnglishLab activities to reinforce the
skills students learn in class and monitor progress
through an online gradebook. Teacher Resource eText -Each strand of NorthStar has an accompanying Teacher
Resource eText with the following: digital Student Book,
downloadable achievement tests, classroom audio, lesson
planners, video activities, videoscripts, teacher's
manuals, answer keys, and a downloadable placement test.
Accessible through MyEnglishLab: NorthStar. Classroom
Audio CD -- Listening and Speaking audio contains the
recordings and activities as well as audio for the
achievement tests. The Reading and Writing strand
contains the readings on audio.
Het licht van de zee M.L. Stedman 2012-06-15 Het licht
van de zee werd weergaloos verfilmd als The Light
Between Oceans, met o.a. Rachel Weisz, Michael
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Fassbender en Alicia Vikander 1926. Tom en Isabel
Sherbourne bemannen een afgelegen vuurtoren voor de kust
van Australië. Het is een stil en eenzaam leven voor het
jonge, ongewenst kinderloze stel. Tot er na een storm in
april een roeiboot aanspoelt met twee mensen erin: een
dode man en een kleine, springlevende baby, een meisje.
Tom begraaft de man en Isabel ontfermt zich over de
baby, met wie ze al snel een sterke band krijgt. Ze
haalt Tom over om te doen alsof ze hun eigen dochter is.
Maar wanneer ze na twee jaar terugkeren naar het
vasteland worden ze geconfronteerd met veel vragen van
hun familie en vrienden, en met een wanhopige vrouw op
zoek naar haar dochtertje... De pers over Het licht van
de zee: ‘Hartverscheurend.’ Libelle ‘Aangrijpende
debuutroman.’ NBD/Biblion ‘Stedman weet het aangrijpende
verhaal zo te vertellen dat je meevoelt met alle
personages.’ Gooi- en Eemlander ‘Een enorm pakkend en
dramatisch verhaal over de liefde van een moeder voor
een kind.’ Vrouwenbibliotheek.nl
Brooklyn Colm Tóibín 2016-06-07 De jonge Ierse Eilis
emigreert naar Brooklyn voor een beter leven.
Aanvankelijk heeft ze het niet naar haar zin, maar
dankzij dansavonden op zaterdag en een studie boekhouden
gaat ze zich er stilaan thuis voelen. Wanneer ze naar
aanleiding van het overlijden van haar zus terugkeert
naar haar vaderland loopt ze Jim, een oude bekende en
nieuwe liefde, tegen het lijf. De keuze wordt
hartverscheurend: teruggaan naar het spannende Amerika,
waar ze samen is met Tony, of in het vertrouwde Ierland
blijven voor Jim.
De belevenissen van een muurbloem Stephen Chbosky
2012-07-05 Charlie gaat naar de bovenbouw. Hij is zeker
geen sukkel, maar populair is hij ook niet. Zijn
verlegen, hyperintelligente en sociaal onaangepaste
karakter zorgt ervoor dat hij een muurbloempje blijft.
Charlie probeert op zijn eigen manier vat te krijgen op
de wereld van dates, familiedrama's, seks en drugs.
Gelukkig heeft hij vrienden die hem hier af en toe bij
helpen. Op zijn eigen unieke, aandoenlijke en
aangrijpende manier vertelt Charlie zijn verhaal aan de
enige persoon die hij vertrouwt. Aan jou. Stephen
Chbosky (1970) is auteur, scriptschrijver en regisseur.
Zijn debuut De belevenissen van een muurbloem was direct
bij verschijning een succes. Het veroorzaakte veel
opschudding in Amerika, omdat het daar op veel scholen
werd verboden vanwege de controversiële inhoud. Chbosky
woont in New York. 'De belevenissen van een muurbloem is
volwassener dan de meeste young adult-literatuur en zal
ook zeker door oudere lezers gewaardeerd worden.' denise
kersten, usa today 'Dit verhaal over zijn leven zal
tieners nog jaren bezighouden.' school library journal
De grit factor Angela Duckworth 2016-10-11 Waarom hebben
getalenteerde mensen vaak moeite om hun doelen te
bereiken terwijl minder begaafde individuen soms zonder
slag of stoot verbazingwekkende prestaties leveren? Op
basis van haar eigen verhaal als dochter van een
wetenschapper die zich vaak beklaagde over haar
vermeende gebrek aan intelligentie, beschrijft Angela
Duckworth haar loopbaan door het onderwijs, de
consultancybusiness en de neurowetenschap. Het leidde
tot de hypothese dat werkelijk succes vooral ontstaat
door een speciale mix van volledige overgave en de
vastberadenheid om te werken aan je langetermijndoelen:
grit. In dit boek doet Duckworth, winnaar van de
prestigieuze MacArthur Genius Award, haar theorie uit de
doeken en helpt ze iedereen om aan de hand van zes
kernwaarden hun eigen grit-factor te bepalen: hoop,
inspanning, precisie, passie, rituelen en prioriteiten.
Grit gaat voorbij aan clichés als ‘succes is vooral hard
werken’ en biedt een frisse en motiverende manier om
zelf ongekende resultaten te behalen.
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