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The much-anticipated follow-up cookbook from Deliciously Ella, the inspirational bestselling food writer who has taken the cookery world by
storm. In the follow-up to her amazing bestseller Deliciously Ella Every Day, Ella makes it easy to prepare delicious food for you, your friends
and family, whatever the occasion. No more wondering whether certain dishes go together, Ella makes life simple with her menus - whether
you are planning a laid-back brunch, a last-minute lunch or a fancy supper, Ella has it covered with wonderful hearty and filling recipes that
celebrate her natural eating philosophy. With ideas and inspiration for every foodie occasion, including cosy nights in, easy kitchen suppers,
flavoursome feasts, birthday parties, picnics and mocktails and cocktails, this is the go-to book for anyone who wants to make simpler,
healthier food choices - that they can enjoy with friends and family.
Het vroegere vormingsvak lichamelijke opvoeding heeft zich in vijftig jaar tijd ontwikkeld tot een basisvak dat leerlingen voorbereidt op een
zelfgekozen en zelfstandige deelname aan de wereld van sport en bewegen. Het begrip 'bewegingscultuur' doet zijn intrede.Dit boek
behandelt een aantal basisthema's in dit actuele 'bewegingsonderwijs en sport op school'. Wat zijn de uitgangspunten en algemene
doelstellingen, in welke context geef je onderwijs, waar krijg je als docent mee te maken, waar moet je aan denken bij de voorbereiding,
uitvoering en evaluatie van het onderwijs?Voor deze herziene uitgave van Onderwijs in bewegen zijn auteurs aangetrokken uit de wereld van
de wetenschap, de onderwijsverzorging, de vakorganisatie en de lerarenopleidingen. Het boek is bestemd voor studenten aan en
afgestudeerden van lerarenopleidingen voor lichamelijke opvoeding en Pabo's.
Een zwarte vrijstaat in Suriname vertelt de geschiedenis van de Okanisi in de achttiende eeuw. Het is een geschiedenis van hekserij en
orakels, van knechting en ontsnapping, van opsporing en oorlog. Na jaren van strijd kwam de koloniale overheid tot de conclusie dat zij de
Marrons niet onderwerpen kon en bood hun in 1760 een vrede aan die door de Okanisi werd geaccepteerd. Het sluiten van de vrede tussen
overheid en Okanisi was de erkenning van de eerste ‘zwarte vrijstaat’ in Suriname.
Improving the quality of education is an important ambition of educational policy. The TAL project aims to contribute to this. It is a project
initiated by the Dutch Ministry of Education, Culture and Science, and carried out by the Freudenthal Institute (FI) of Utrecht University and
the Dutch National Institute for Curriculum Development (SLO), and partly conducted in cooperation with the Rotterdam Center for
Educational Services (CED). The quality of education can be improved in many ways.
Op 8 maart 1945 schoot een Duits vuurpeloton bij Woeste Hoeve 117 mannen dood als vergelding voor de aanslag op SS-generaal Hanns
Rauter. Onder de doden bevond zich de 23-jarige Poolse oorlogsvlieger Czeslaw Oberdak. Niemand (her)kende hem en hij werd naamloos
begraven. Aangespoord door een brief van Oberdaks zus, die onvermoeibaar was blijven zoeken naar haar verdwenen broertje, verdiepte
journalist Richard Schuurman zich in deze zaak. Bijna twintig jaar later kreeg de naamloze dode zijn identiteit terug. In dit boek is de
zoektocht van Schuurman verweven met het levensverhaal van Oberdak, die met zijn vliegtuig een noodlanding maakte, ondergedoken zat,
gevangen werd genomen en geëxecuteerd. Op basis van verklaringen van de betrokken hoofdpersonen, reconstrueert Schuurman de
gebeurtenissen bij Woeste Hoeve. Ook zoekt hij antwoord op de vraag waarom slechts één man gevangen heeft gezeten voor de grootste
executie die de Duitsers in Nederland hebben uitgevoerd.
Mathematics curriculum, which is often a focus in education reforms, has not received extensive research attention until recently. Ongoing
mathematics curriculum changes in many education systems call for further research and sharing of effective curriculum policies and
practices that can help lead to the improvement of school education. This book provides a unique international perspective on diverse
curriculum issues and practices in different education systems, offering a comprehensive picture of various stages along curriculum
transformation from the intended to the achieved, and showing how curriculum changes in various stages contribute to mathematics teaching
and learning in different educational systems and cultural contexts. The book is organized to help readers learn not only from reading
individual chapters, but also from reading across chapters and sections to explore broader themes, including: Identifying what is important in
mathematics for teaching and learning in different education systems; Understanding mathematics curriculum and its changes that are valued
over time in different education systems; Identifying and analyzing effective curriculum practices; Probing effective infrastructure for
curriculum development and implementation. Mathematics Curriculum in School Education brings new insights into curriculum policies and
practices to the international community of mathematics education, with 29 chapters and four section prefaces contributed by 56 scholars
from 14 different education systems. This rich collection is indispensable reading for mathematics educators, researchers, curriculum
developers, and graduate students interested in learning about recent curriculum development, research, and practices in different education
systems. It will help readers to reflect on curriculum policies and practices in their own education systems, and also inspire them to identify
and further explore new areas of curriculum research for improving mathematics teaching and learning.
This publication focuses on quality issues in early childhood education and care: it aims to define quality and outlines five policy levers that
can enhance it.

In Nederland en in België is de maatschappelijke en politieke belangstelling voor de veiligheid bij grootschalige
evenementen en noodsituaties sterk toegenomen. Het wettelijk en reglementair kader voor nood- en interventieplannen
en beheer van noodsituaties werd dan ook geactualiseerd. Overheden op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau
werden verplicht om nood- en interventieplannen op te stellen en deze op elkaar af te stemmen. Bovendien werd hierbij
meer dan voorheen het belang onderstreept van de multidisciplinaire samenwerking van ‘First Responders’. Alles wordt
best samen voorbereid, samen beslist en samen uitgevoerd, en ten slotte ook samen geëvalueerd. Tot op heden werd er
in de literatuur aandacht besteed aan het opstellen van de interventieplannen en de organisatie van de hierbij voorziene
oefeningen. Het daadwerkelijk beheer van grootschalige evenementen en noodsituaties bleef echter nog onderbelicht.
Deze reader gaat juist daarop in, en kan daarom als naslagwerk worden beschouwd voor beide landen. Zowel practici
als academici leveren een bijdrage. De inhoudsopgave volgt de beleidscyclus, en meer in detail de verschillende fasen
van de ketenbenadering.
In this international bestseller, a woman comes of age in a poignant novel about forgiveness, pain, and self-discovery.
Mona's demanding mother ruled their home until a car crash took her life and changed their family forever. Left to tend to
a distant father and a needy younger brother, Mona finds her new role almost too much to bear. And when a new
stepmother, troubled and depressed, adds yet another crack to the family portrait, Mona's forced to shoulder an even
greater share of the emotional burden. Somewhere between her responsibility to her family and to her own life, Mona
finds a route of escape: in a theater career she craves. But for every challenge ahead--romantic, professional, sexual,
and familial--Mona wonders how much of her future has already been defined by the challenges of her past. An
emotional, funny, and universal novel about the people, experiences, and choices that make us who we are, Mona in
Three Acts is a revelatory journey of a woman's self-discovery, forgiveness, and courage to finally speak her truth.
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"This volume, the result of four years of work performed by the combined research groups of Utrecht University (Faculty
of Humanities) and the HU Utrecht University of Applied Sciences (Faculty of Education), focuses on the central theme of
‘Normative Professionalization’. Drawing on a wide variety of scholars including Hannah Arendt, Gert Biesta, Harry
Kunneman, Donald Schön and Chris Argyris, and engaging with professionalism, ethics, virtue and morality, this book
builds the argument that learning to deal with complexity supports not only education but the personal development of
teachers and the improvement of society and democracy as well. This volume presents research on a broad range of
topics such as worldview education, co-teaching, moral authorship, traditional-reform perspectives on education, the
discourse on citizenship, teacher education, and the question how to link religion and education. The research chapters
explain the theoretical lenses and methodological approaches which have been employed to get a grip on complexity.
The results have been interpreted in light of the concepts of horror complexitatis, amor complexitatis and dolor
complexitatis. Guided by detailed research accounts of worldview descriptions provided by students and teachers, this
framework has been enriched with the notion of a passio complexitatis. In the concluding chapters, the book advocates
for an improved balance between the normative and instrumental professionalization of teachers, in order to create space
for the improvement of pedagogical relations and processes and to reintroduce the moral dimensions of education. The
claim throughout this book is that allowing for complexity in education – even going so far as to embrace it – is vital for
the improvement of education, and a prerequisite for more authentic relationships (on the micro level) and the
maintenance of a well-functioning democracy and a balanced society (on the macro level). This book is of interest to
researchers and educators who are interested in normative professionalization, to qualitative and practice oriented
researchers, to teachers and managers in primary, secondary and professional education, and to the wider public which
is concerned with the significance of education for the development of a stable and sustainable society."
In het zesde boek van zijn encyclopedie Der naturen bloeme (±1270) behandelt Jacob van Maerlant de 'serpenten'.
Marcel van der Voort, mediëvist én liefhebber en kenner van slangen, heeft de elf overgeleverde handschriften van Der
nature bloeme onderzocht en is tot de conlusie gekomen dat de Londense codex het meest compleet is en het dichtst bij
Maerlants Latijnse bron staat. Het is dan ook het serpentenboek uit deze codex dat Van der Voort in een kritische
leeseditie presenteert. De editie is voorzien van commentaar, zodat de tekst ook voor niet-ingewijden begrijpelijk is. In
zijn inleidende studie behandelt Van der Voort de onderlinge verhoudingen van de codices, doet hij verslag van zijn
speurtocht naar het beste handschrift en geeft hij een uitvoerige beschrijving van de Londense codex en van Maerlants
vertaaltechniek. In de 'herpetologische glossen' geeft hij een biologische verklaring voor de merkwaardige
eigenschappen die Maerlant aan serpenten toeschrijft. En passant maakt de lezer kennis met de rijke cultuurhistorie van
slangen. De bijlagen bevatten onder meer reproducties van het Londense handschrift, een diplomatische partituureditie
van alle handschriften, een glossarium en Maerlants Latijnse brontekst met Nederlandse vertaling.
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch Touring Club ANWB in The Netherlands. It's published 10 times a
year with a circulation of approximately 3,5 million copies.
As marketing specialists know all too well, our experience of products is prefigured by brands: trademarks that identify a
product and differentiate it from its competitors. This process of branding has hitherto gained little academic discussion in
the field of literary studies. Literary authors and the texts they produce, though, are constantly 'branded': from the early
modern period onwards, they have been both the object and the initiator of a complex marketing process. This book
analyzes this branding process throughout the centuries, focusing on the case of the Netherlands. To what extent is our
experience of Dutch literature prefigured by brands, and what role does branding play when introducing European
authors in the Dutch literary field (or vice versa)? By answering these questions, the volume seeks to show how literary
scholars can account for the phenomenon of branding.
Een managementroman met werkboek 'Een verhaal combineren met knappe inzichten in management. Het is niet
iedereen gegeven, maar Marcel Van der Avert brengt deze krachttoer zonder meer tot een goed einde. Let op, als je
even aan dit boek begint, laat het je niet meer los.' Prof. dr. Marc Buelens. Vlerick Leuven Gent Management School.
'Een interessant en boeiend nieuw genre: een managementroman gecombineerd met een werkboek. Diepe inzichten in
hoe leiders een resultaatgerichte cultuur opbouwen.' Richard Barrett. Auteur van de internationale beststeller 'Liberating
the Corporate Soul' 'De wereld schreeuwt om leiders met visie, inspiratie en actie. Dit vlot te lezen boek reikt ons simpele
maar effectieve methodes aan om de gewenste resultaten in iedere organisatie te realiseren' Lars Hajslund. President
JCI. Worldwide Federation of Young Leaders and Entrepreneurs. 'Een vlot leesbare roman die elke leidinggevende een
spiegel voorhoudt. Wie er met open geest in wil kijken, komt zeker tot zinvolle reflectie die via het werkboek onverwijld in
actie kan worden omgezet.' Carlo Henriksen. Voorzitter van het directiecomité, Bank J. Van Breda & C°.
Goed in luisteren, slecht in doen Dit boek biedt hulpverleners, leerkrachten en ouders een heldere en genuanceerde kijk
op non-verbale leerstoornissen, in het kort NLD, bij kinderen. NLD bij kinderen beschrijft de definitie, oorzaken en
gevolgen van NLD, en geeft daarbij ook steeds de kritische vragen en kanttekeningen bij NLD weer. Vervolgens worden
de behandelmogelijkheden bij een vermoeden van NLD besproken. Wanneer kinderen een groot verschil hebben tussen
hun talige en praktische vaardigheden wordt wel gezegd dat er bij hen sprake is van NLD. Over het begrip NLD bestaat
bij hulpverleners en leerkrachten nog altijd veel onduidelijkheid. Kinderen die veel beter zijn in taal en praten dan in kijken
en doen krijgen hierdoor niet altijd het begrip en de goede begeleiding die ze verdienen. Het boek is gebaseerd op de
recentste wetenschappelijke kennis over NLD bij kinderen en is daarmee een waardevolle bron van informatie voor
psychologen, orthopedagogen en andere hulpverleners die hiermee te maken hebben. Dankzij de heldere uitleg is dit
boek ook zeer toegankelijk voor leerkrachten en geïnteresseerde ouders. Voor wie nog meer wil weten, biedt NLD bij
kinderen verdiepende literatuur, relevante adressen en websites.
Toen Osama Bin Laden werd gearresteerd en gedood, keek de wereld gefascineerd naar de beelden van de groep soldaten die
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een ogenschijnlijk onmogelijke missie hadden uitgevoerd. In het midden van de nacht, op onbekend terrein en in een land dat hen
vijandig gezind was, sprongen de soldaten van Seal Team Six uit hun helikopter en veroverden in snel tempo het gebouw waar
Osama zich al jaren schuil hield. Op dat moment werd de reputatie van Seal Team Six voorgoed gevestigd als de best getrainde
en meest meedogenloze militaire eenheid van het Amerikaanse leger, synoniem met strijd, heroïek en ontberingen. Slechts de
allerbesten worden toegelaten tot de opleiding van de Seal teams, de elite-eenheden van de Amerikaanse marine. Ze ondergaan
vervolgens een inmiddels legendarisch geworden training die zo zwaar is dat slechts een fractie van hen die eraan beginnen zich
uiteindelijk lid van de Seals mogen noemen..En van hen wordt slechts een enkeling gevraagd voor Seal Team Six, de groep die
voorbestemd is voor de allerzwaarste en politiek gevoeligste missies. Zij zijn de beste soldaten ter wereld. Don Mann maakte vele
jaren deel uit van Seal Team Six en vertelt openhartig over de zware trainingen en de onmenselijke ontberingen die hij moest
ondergaan om een Seal te worden - en te blijven. Maar hij vertelt ook over de vriendschap tussen de soldaten, de camaraderie die
nodig is om te overleven en de trots na elke gelukte missie. In Seals - Tot het uiterste laat Don Mann alles van zichzelf zien,
waardoor het boek een heel persoonlijk en meeslepend verslag is van zijn tijd in Seal Team Six, een avontuur van begin tot einde.
In dit boek beschrijft Joke van den Akker wat er gebeurt als haar 10-jarige zoon Dave de diagnose hersentumor krijgt. Heel
gewone dingen worden dan opeens heel bijzonder. Wanneer je kind de diagnose kanker krijgt, verandert alles. Niet alleen voor
het kind, ook voor het hele gezin en de omgeving. Vanaf dat moment draait alles om het zieke kind. Hoe overleef je deze
hectische periode? Welke hulp heb je nodig en wie kan die geven? Waar haal je de kracht, moed en hoop vandaan als er medisch
gezien geen uitzicht op herstel is? Wie wil en kan God voor je zijn in moeilijke tijden? Dit boek beschrijft de werkelijkheid met een
lach en heel wat tranen. Een
How are curriculum policies translated into opportunities to learn in the classroom? According to the Book presents findings from
the largest cross-national study of textbooks carried out to date - the curriculum analysis of the 1995 Third International
Mathematics and Science Study (TIMSS). This study included a detailed, page-by-page, inventory of the mathematics and science
content, pedagogy, and other characteristics collected from hundreds of textbooks in over forty countries. Drawing on these data,
the authors investigate the rhetorical and pedagogical features of textbooks to understand how they promote and constrain
educational opportunities. They investigate how textbooks are constructed and how they structure diverse elements into
prescriptions for teaching practice. The authors break new ground in understanding textbooks in terms of different educational
opportunities that they make possible. The book examines policy implications from these new understandings. In particular,
conclusions are offered regarding the role of textbooks in curriculum-driven educational reform, in light of their role as promoters of
qualitatively distinct educational opportunities.
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