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vakken

Edumeijsch brengt onderwijsmateriaal uit voor het vmbo, zorg en welzijn. Alle
profielmodules worden geleverd en ook alle keuzevakken zijn beschikbaar en
leverbaar voor het begin van het schooljaar.

vernieuwd
examenprogramma

Zowel de modules als de keuzevakken zijn aangepast aan de vernieuwde
eindtermen (v2019). Ieder jaar zorgen wij ervoor dat de eindtermen voor het begin
van het schooljaar in het nieuwe materiaal verwerkt zijn.
Edumeijsch werkt met een boek waar basis, kader en GL leerlingen samen uit
kunnen werken. Differentiatie in de modules wordt bereikt door op enkele punten
verschillende opdrachten aan te bieden. Voor de keuzevakken geldt dat de
eindtermen voor de niveaus niet verschillen. Daarom is er extra materiaal bij het
docentendeel toegevoegd om te kunnen differentiëren, ook zitten er in ieder boek
opdrachten die op een verschillende manier uitgevoerd kunnen worden. Dit doet
recht aan de verschillende leerstijlen van leerlingen.

bijzonder

De methode is geschreven door docenten zorg en welzijn, en dat is te merken. Het
materiaal wordt door gebruikers als praktisch, toegankelijk en leerlingvriendelijk
ervaren. Scholen geven aan dat zij merken dat wij weten waar we het over hebben!
Zorg en Welzijn is een praktisch vak en dat is goed merkbaar in het materiaal. De
methode bestaat uit drie onderdelen:
●
Theorie
●
Praktijk
●
Evenement
Een derde van de onderwijstijd wordt besteed aan praktijk. Hiermee bedoelen we
ook echt praktisch bezig zijn. Iedere handeling wordt uiteindelijk vastgelegd in een
persoonlijk beeldverhaal. Het maken van bijvoorbeeld een presentatie hoort dus
niet bij de praktijk, dit soort opdrachten is een onderdeel van de theorie. De theorie
die ook een derde van de onderwijstijd inneemt zit samen met de praktijk in een
leerwerkboek.
Uniek is het evenement. Leerlingen leren een evenement organiseren en voeren dit
ook daadwerkelijk uit. De methode neemt ze aan de hand en geeft een goed
eindresultaat. Scholen die evenementen hebben georganiseerd kijken hier met veel
voldoening op terug, het zijn inspirerende dagen voor leerlingen, docenten en hun
omgeving.
Edumeijsch biedt een complete methode, waarvan ook losse onderdelen aan te
schaffen zijn.
Wist je dat we in samenwerking met het Voedingscentrum een kookboek op de
markt brengen? Koken volgens de Schijf van Vijf.

