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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen van MA4 met biologie in hun pakket 

 

 

 

 

 

Mijdrecht, 14 juli 2015  

 

 

Betreft: advies tot aanschaf extra methode voor biologie 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 

 

Voor het vak biologie in de bovenbouw maken de leerlingen gebruik van de methode 10 

voor biologie. De methode 10 voor biologie is een geheel digitale methode.  

 

Ondanks dat de methode op zichzelf meer dan voldoende voorziet in de benodigde kennis 

ter voorbereiding van het examen, is in de afgelopen jaren is gebleken dat leerlingen het 

fijn vinden om toch een papieren handboek te hebben waaruit geleerd kan worden. In 

navolging op deze feedback heeft de sectie biologie gezocht naar een boek dat gebruikt 

kan worden naast de huidige methode en tevens voldoet aan dezelfde onderwijskundige 

en wetenschappelijke maatstaven. Het boek dat in onze ogen hiervoor het meest 

geschikt is de Engelse methode Advanced Biology, 2nd Edition, geschreven door Michael 

Kent. Deze Engelse methode is door de universiteit van Oxford ontwikkeld om 

middelbaar onderwijs goed aan te laten sluiten op universitair onderwijs en wordt op 

meerdere middelbare scholen in Nederland gebruikt. 

 

Wij als sectie biologie willen alle leerlingen dan ook aanraden dit boek te kopen. Het boek 

is en blijft eigendom van de leerling en kan in zowel 4, 5 als 6 vwo gebruikt worden. 

 

Via deze link kunt u aangeven of u dit boek wilt bestellen. Wij kunnen dit boek in overleg 

met de boekhandel tegen een gereduceerd tarief van €68,- aanbieden. Het boek is 

overigens nu ook in de aanbieding bij Bol.com voor €69,99. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 

 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Namens de sectie biologie 

Dhr. B. Kikkert en dhr.M. Hijdra 

 

 

PS. Sommige leerlingen hebben via Magister al laten weten of zij dit boek willen 

aanschaffen. Daar Magister tijdens de vakantie niet toegankelijk is, wil ik u nadrukkelijk 

vragen om via de link nogmaals aan te geven of u wenst dit boek te bestellen! 
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