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zeesterprincipes inlijven om (weer) succesvol te worden. De zeester en de spin is een zeldzaam boek dat je
kijk op de wereld zal doen veranderen.
Het element Ken Robinson 2011-12-20 Het Element is het punt waar natuurlijk talent en persoonlijke
passie elkaar ontmoeten. Als mensen in hun element zijn, zijn ze het meest zichzelf, het meest geïnspireerd
en halen ze het beste uit zichzelf. Dit boek is een lofzang op de adembenemende diversiteit van menselijke
talenten en passies en ons buitengewoon potentieel voor groei en ontwikkeling. Op zijn eigen bevlogen
manier zet Robinson de lezer aan tot denken en inspireert hij iedereen om het Element te vinden.
Leading and Managing Early Childhood Settings Nadine Louise McCrea 2015-02-13 Leading and
Managing Early Childhood Settings: Inspiring People, Places and Practices examines what it means to be a
leader, manager and administrator across the early childhood education field. The first section of the book
introduces readers to core concepts, including self-understanding through professional reflection and
consideration of people's beliefs and values. These chapters explore the challenges of working within
various early childhood settings and the importance of connecting and communicating with families and the
broader community. The second section considers four key roles that early childhood professionals
undertake – team stakeholder, policy designer, pedagogy creator and rights advocate. This book challenges
readers to make links across research, theories and everyday practices by thinking, reflecting, sharing with
others and writing stories. The storytelling approach guides readers through the chapters and explores the
themes of embodiment and sustainability. Leading and Managing Early Childhood Settings is an invaluable
resource for pre- and in-service educators alike.
Tussen de wereld en mij Ta-Nehisi Coates 2015-11-18 WINNAAR VAN DE NATIONAL BOOK AWARD
VOOR NON-FICTIE 2015 'Tussen de wereld en mij' is een lange brief van Ta-Nehisi Coates aan zijn
vijftienjarige zoon, waarin hij beschrijft hoe het is om als zwarte jongen op te groeien in Amerika. Een
Amerika dat zichzelf voorhoudt dat raciale tegenstellingen tot het verleden behoren, maar waar
aanhoudende gewelddadige incidenten tegen de zwarte bevolkingsgroep een andere werkelijkheid laten
zien. Coates maakt pijnlijk duidelijk hoezeer racisme in de Amerikaanse cultuur zit verankerd en dat
gewelddadige uitspattingen geen toevallige incidenten zijn, maar voortkomen uit scheve
machtsverhoudingen en diepgewortelde maatschappelijke noties. Hij kijkt vanuit een historisch perspectief
en beschrijft hoe raciale gedachten door de eeuwen heen zijn geëvolueerd. Volgens Coates is racisme
vooral een fysieke ervaring, waarbij de lijfelijke dreiging tegen ‘black bodies’ telkens een andere vorm
aanneemt: van slavernij en opsluiting tot buitensporig politiegeweld. Hij neemt de lezer aan de hand mee
door zijn leven. Daarbij probeert hij één vraag te beantwoorden: is het in Amerika mogelijk om geweldloos
in een zwart lichaam te leven?
Creatieve scholen Ken Robinson 2015-10-20 Het is tijd voor het einde van onze huidige schooldagen Ken
Robinson is een van de meest invloedrijke personen op het gebied van onderwijs. Met Creatieve scholen
richt Robinson zich op een van de belangrijkste problemen van onze tijd: hoe transformeer je het
problematische schoolsysteem tot een succesvol schoolsysteem? Robinson stelt een zeer persoonlijke en
organische aanpak voor om zo alle jongeren te betrekken bij de uitdagingen die de 21e eeuw heeft te
bieden. Een boek vol anekdotes, praktijkvoorbeelden en grensverleggend onderzoek - geschreven in de zo
bekende humoristische en vermakelijke stijl van Robinson - dat docenten, ouders en politici zal inspireren
om opnieuw te kijken naar het werkelijke doel van onderwijs. Ken Robinson is een internationaal erkend
opinieleider op het gebied van onderwijsontwikkeling, creativiteit en innovatie. Zijn lezingen hebben een
grote impact op zijn publiek, waar ook ter wereld. De video's van zijn beroemde TED-lezingen werden
bekeken door zo'n 200 miljoen mensen in meer dan 150 landen.
Begraaf mijn hart bij de bocht van de rivier Dee Alexander Brown 1972
Brieven van een dode dichter Henry James 1984 De brieven van een Amerikaanse dichter aan zijn
geliefde vormen de inzet van een machtsstrijd in Venetië tussen de stokoude geliefde en een bewonderaar
van de overleden dichter.
Het glazen kasteel Jeannette Walls 2013-12-15 Ik zat in een taxi toen ik mijn moeder zag die in een
vuilnisbak stond te graaien.' In Het glazen kasteel beschrijft Jeannette Walls haar jeugd als oudste van de
vier kinderen in een gezin dat zonder vaste woonplaats en in absolute armoede leeft. Hoe ze als driejarige
knakworstjes stond op te warmen en zich vreselijk verbrandde, hoe haar vader telkens weer ontslagen
werd. Hoe er nooit een einde kwam aan hun financiële zorgen. De ingevingen van haar volstrekt
onverantwoorde ouders waren altijd leuk en spannend. Haar liefde voor hen was groot ? ook al stelden ze
haar keer op keer teleur.
Mommy Madness Stefanie Wilder-Taylor 2015-05-04 For the first time ever, New York Times bestselling
author Stefanie Wilder-Taylor’s three whip-smart, practical, and hilarious parenting guides—now in one
convenient ebook collection. Covering every stage of child rearing imaginable—from labor pains to growing
pains and everywhere in between—this convenient ebook set offers readers access to all things parenting in
one collection. The boxed set includes: Sippy Cups Are Not for Chardonnay Friends, family, colleagues, the
UPS delivery guy—suddenly everybody is a trove of advice, much of it contradictory and confusing. With
dire warnings of what will happen if baby is fed on demand and even direr warnings of what will happen if
he isn’t, not to mention hordes of militant “lactivists,” cosleeping advocates, and books on what to worry
about next, modern parenthood can seem like a minefield. Here’s how you can separate the practical from
the practically certifiable. Naptime Is the New Happy Hour Once the zig-zagging hormones and endless,
bleary-eyed exhaustion of the first year have worn off, you’re left with the startling realization that your
tiny, immobile bundle has become a rampaging toddler, complete with his or her very own, very forceful
personality. How do you deal with that tiny bundle of joy that’s suddenly become, like, a real person?
Gummi Bears Should Not Be Organic From the moment life first drops us Hunger Games–style into
parenthood with just a naked, crying stranger and Google for company, we’re taunted with scary studies
and impassioned opinions about how to do it perfectly. You’re going to need a friend to give you a shoulder
to cry on when times get rough, and to give you a smack upside the head when you start replacing Goldfish
crackers for kale chips. Luckily, Stefanie Wilder-Taylor’s in the market for a new MFF: Mom Friend
Forever.
Wat een geweldig kind ! Tim Seldin 2007 Adviezen over de opvoeding van kinderen tot zes jaar.
The Motherhood Business Anne Teresa Demo 2015-11-13 The essays in The Motherhood Business
examine how consumer culture both constrains and empowers contemporary motherhood. The collection
demonstrates that the logic of consumerism and entrepreneurship has redefined both the experience of
mothering and the marketplace.
Taran zwerver Lloyd Chudley Alexander 1975 Een hulpvarkenshoeder gaat op zoek naar het geheim van
zijn afkomst, maar na veel omzwervingen, met en zonder metgezellen, ontdekt hij in plaats van zijn ouders
zichzelf.
De laatste dagen van Pompeji Edward George Earle Bulwer-Lytton 1835
Maria Montessori 1870-1952 Pb Marjan Schwegman 1999 Levensbeschrijving van de Italiaanse
pedagoge (1870-1952).
Montessori, Dewey, and Capitalism Jerry Kirkpatrick 2008 Synthesizing ideas from such disparate
thinkers as educator Maria Montessori, philosophers John Dewey and Ayn Rand, and Austrian economist
Ludwig von Mises, this work presents a philosophy of education that requires laissez-faire capitalism for its
full realization. (Education/Teaching)
Canadian Review of American Studies 1977
Montessori for the New Millennium Roland A. Lubienski Wentworth 1999 Although Montessori's name
is almost universally known in education circles today, and there are countless nursery schools throughout
the world using the "Montessori Method," the real core of her thinking has remained largely
misunderstood. Most people regard the method as a system for the education of very young children. And
most who have some direct experience of it, either as parent or teacher, would regard it as involving a
certain set of procedures and specialized educational materials with clear and elaborate instructions for
their use. However, the essence of Montessori's philosophy of education is in reality far broader than this,
and contains a powerful message for educators everywhere. What is less well-known about Montessori's
work is that she began by establishing the effectiveness of her approach at the pre-elementary level, but

Visje een, visje twee, visje visje in de zee Dr. Seuss 196?
Early Childhood Education Today George S. Morrison 1976
The Computer and the Child Peter G. Gebhardt-Seele 1985
De Zwarte Zwaan 2008 Essay over de onzin van economische en andere voorspellingen en onze
gebrekkige perceptie van de werkelijkheid.
The Spectator 1922 A weekly review of politics, literature, theology, and art.
Contemporary Influences in Early Childhood Education Ellis D. Evans 1971
Models of Early Childhood Education Ann S. Epstein 1996 Inspired by the High/Scope educational
approach, this book attempts to systematically and objectively compare different curriculum-based
approaches to training early childhood teachers, and to assess how these models could individually and
collectively address the problem of improving early childhood program quality nationwide. An analytical
and an empirical study were carried out to compare approaches including the Montessori Method, the Bank
Street Developmental-Interaction approach, the High/Scope Curriculum, the Kamii-DeVries constructivist
perspective, Teaching Strategies' Creative Curriculum, and the Direct Instruction model. In the analytical
study, a set of criteria were identified to examine and compare the practices and effects of such models. In
the empirical study, the prevalence of various curriculum models were assessed through the use of
questionnaires. A summary and comparison of these six curriculum-based training models, including a list
of questions in cross-model comparison, is presented and discussed in relation to their development. The
implications for teaching and training, research and development, and public policy are discussed in the
last chapter. Contains 208 references. (MOK)
Foundations of Early Childhood Education Bernard Spodek 1987
De rest van de dag Kazuo Ishiguro 2013-07-11 'De rest van de dag' van Nobelprijswinnaar Ishiguro werd
bekroond met de Booker Prize en werd verfilmd met Anthony Hopkins en Emma Thompson in de
hoofdrollen. In ‘De rest van de dag’ van Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro kijkt Mr. Stevens, een ouder
wordende Engelse butler, terug op de tijd dat hij in dienst was van lord Darlington, in de jaren dertig en
veertig. Zijn leven lang heeft hij zijn waardigheid afgemeten aan die van zijn werkgever, maar achteraf
blijkt dat hij de ware aard van de gebeurtenissen verkeerd heeft ingeschat. ‘De rest van de dag’ werd
bekroond met de Booker Prize en werd verfilmd met Anthony Hopkins en Emma Thompson in de
hoofdrollen. Kazuo Ishiguro is een van de meest bekroonde en gelauwerde auteurs uit het Engels
taalgebied. In 2017 werd zijn oeuvre bekroond met de Nobelprijs voor de Literatuur. ‘In romans met een
grote emotionele zeggingskracht legt Ishiguro onze wankele verbintenis met de wereld bloot.’ –
Nobelprijscomité 2017
Day Care and Early Education 1976
Het boek van memory Petina Gappah 2016-01-15 Memory kwijnt weg in de Extra Beveiligde Gevangenis
Chikurubi in Harare, Zimbabwe, waar ze berecht en veroordeeld is voor de moord op Lloyd Hendricks, haar
adoptievader. De doodstraf staat haar te wachten, tenzij ze in hoger beroep vrijgesproken wordt. Haar
advocate dringt erop aan dat ze alles opschrijft precies zoals zij het zich herinnert. Memory schrijft dus
zowel letterlijk als figuurlijk voor haar leven. Hoe is Lloyd om het leven gekomen? Hoe kwam Memory als
meisje van negen bij hem te wonen? Waarom gelooft ze dat haar ouders haar verkocht hebben? En is alles
precies zo gegaan als zij zich herinnert?
The Brimming Cup Dorothy Canfield Fisher 1987 When the youngest of her three children begins school,
Marise Crittenden begins to reevaluate her marriage and the values on which her life has been based
Theories of Development William C. Crain 1980 This text introduces students to 22 different theories of
development, comparing and contrasting them. A biographical introduction to each theorist is included,
along with case studies and examples. The theorists covered range over both the developmental and the
environmental traditions. For example, from the former, in the tradition of Rousseau, those covered include
Gesell, Piaget and Montessori and from the latter, in the environmentalist/learning tradition, those covered
include Mary Ainsworth, Bandura, Erikson and Chomsky.
Montessori Madness Trevor Eissler 2009 "We know we need to improve our traditional school system,
both public and private. But how? More homework? Better-qualified teachers? Longer school days or school
years? More testing? More funding? No, no, no, no, and no. Montessori Madness! explains why the
incremental steps politicians and administrators continue to propose are incremental steps politicians and
administrators continue to propose are incremental steps in the wrong direction. The entire system must be
turned on its head. This book ask parents to take a look--one thirty-minute observation--at a Montessori
school. Your picture of what educations should look like will never be the same"--Back cover.
Dissertation Abstracts International 1990-05
The Bedquilt and Other Stories Dorothy Canfield Fisher 1996 A collection of stories touches on such topics
as love, war, race relations, women's rights, and the trials of marriage
Resources in Education 1989
Geschiedenis van de familie Fairchild Mary Martha Butt Sherwood 1844
The Best Schools Thomas Armstrong 2006 Educators, politicians, parents, and even students are
consumed with speaking the language of academic achievement. Yet something is missing in the current
focus on accountability, standardized testing, and adequate yearly progress. If schools continue to focus the
conversation on rigor and accountability and ignore more human elements of education, many students
may miss out on opportunities to discover the richness of individual exploration that schools can foster. In
The Best Schools, Armstrong urges educators to leave narrow definitions of learning behind and return to
the great thinkers of the past 100 years--Montessori, Piaget, Freud, Steiner, Erikson, Dewey, Elkind,
Gardner--and to the language of human development and the whole child. The Best Schools highlights
examples of educational programs that are honoring students' differences, using developmentally
appropriate practices, and promoting a humane approach to education that includes the following
elements: * An emphasis on play for early childhood learning. * Theme- and project-based learning for
elementary school students. * Active learning that recognizes the social, emotional, and cognitive needs of
adolescents in middle schools. * Mentoring, apprenticeships, and cooperative education for high school
students. Educators in "the best schools" recognize the differences in the physical, emotional, cognitive,
and spiritual worlds of students of different ages. This book will help educators reflect on how to help each
student reach his or her true potential, how to inspire each child and adolescent to discover an inner
passion to learn, and how to honor the unique journey of each individual through life.
Een geschiedenis van God Karen Armstrong 2018-12-31 Het idee van één goddelijk wezen bestaat al
vierduizend jaar. In dit boek onderzoekt Karen Armstrong het ontstaan en de ontwikkeling van dat idee in
het jodendom, het christendom en de islam. Wat zijn de verschillen en wat de overeenkomsten? In dit
belangrijke en controversiële boek beschrijft Armstrong niet een geschiedenis van God zoals hij `is, maar
de manieren waarop de mens in hem gelooft. Ook stelt ze de vragen: wat betekent God tegenwoordig nog?
Heeft hij wel toekomst? En zo niet, hebben we dan een vervanging nodig?
De zeester en de spin Ori Brafman 2010-09-23 Krijg inzicht in de verbazingwekkende kracht die enkele van
de succesvolste bedrijven van nu aan elkaar verbindt. Als je het hoofd van een spin afhakt, gaat hij dood.
Maar als je een arm van een zeester afhakt, groeit er een nieuwe aan. De afgehakte arm kan zelfs
uitgroeien tot een nieuwe zeester. Wat is de verborgen kracht achter het succes van Wikipedia, craigslist
en Skype? Wat hebben eBay en General Electric gemeen met vrouwenrechtenbewegingen en tegenstanders
van de slavernij? Door welke fundamentele keuze bewandelen General Motors en Toyota volstrekt
verschillende paden? Waarom was het winnen van een zaak bij het hooggerechtshof de grootste fout die
MGM kon maken? Na een vijf jaar durend baanbrekend onderzoek komen Ori Brafman en Rod A.
Beckstrom met enkele onverwachte antwoorden, aangrijpende verhalen en onwaarschijnlijke
overeenkomsten. De zeester en de spin betoogt dat organisaties uiteenvallen in twee categorieën: de
traditionele ‘spinnen’, die een strakke hiërarchie en top-downleiderschap hebben, en de revolutionaire
‘zeesterren’, die vertrouwen op de kracht van samenwerken. De zeester en de spin verklaart wat er precies
gebeurt wanneer zeesterren spinnen aanpakken (zoals de muziekindustrie versus Napster en Kazaa) en laat
zien dat gevestigde organisaties en instellingen, van IBM tot de regering van de VS, hiervan leren en de
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also strongly encouraged the extension of her method to the higher levels of education. Wentworth's
purpose in writing this book is to elucidate this vital aspect of Maria Montessori's life's work and to show
how it applies to real-life teaching situations. She believed that by transforming the process of children's
education she could help to transform the attitudes of the adults they will later become, and so those of
society and the world at large--a message she promoted as vitally relevant to the future of humankind as a
whole.
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Kritische psychologie Marinus H. van IJzendoorn 1981
The Imagination of Early Childhood Education Harry Morgan 1999 Explores the impact that imagination in
preschool and early childhood education has had on the lives of various populations.
Sexuality and Sexual Behavior Nancy F. Cott 1993 Part of a fully indexed 20-volume collection which
gathers together significant research contributions on the social, religious and political history of women in
the United States, from colonial times to the 1990s.
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