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Aim High, Level 4 Jane Hudson 2011-04-07 Aim High will help your students succeed as
language learners in the classroom, with their homework and also in exams. How will it do this?
It builds students vocabulary knowledge through a structured and progressive approach. What
does this mean? There are over 50 active vocabulary items in each unit, including words from
the Oxford 3000TM. Students learn the meaning of new words but they also learn how and when
to use them for themselves. And these are not just useful, everyday words.They're also
introduced to expressions, idioms, phrasal verbs, and so on. Essential language for
communicating well in English. As a teacher you'll want to help your students become
autonomous learners. In Aim High there are lots of opportunities to prepare for this. In the
Student's Book there's a 'Dictionary Corner', with exercises to help them towards learner
autonomy. There's also a Literacy Corner to extend their vocabulary, focusing on selected
readers of the right level. With theself-check and review boxes they can see how they're
progressing for themselves. A Grammar Reference and Grammar Builder bring together all the
grammar and vocabulary for the unit. These allow students to look back over grammar points
and review what they have learned.
Over misdaden en straffen Simon Antonius Maria Stolwijk 2016 Cesare Beccaria is een jonge
Italiaan uit Milaan. In 1764 schrijft hij op 26-jarige leeftijd een klein boekje: ?Dei delitti e delle
Pene?, over misdaden en straffen. Daarin ontwerpt hij een geheel nieuw strafrecht. Dat moet een
definitief einde maken aan het wrede en willekeurige strafrecht van zijn tijd, met pijnbank en
doodstraf. Hij wordt sindsdien geroemd als humaan strafrechtsfilosoof, die aan de wieg heeft
gestaan van ons huidige strafrecht. 0250 jaar later is Beccaria nog steeds actueel. Hij is een man
die een sober en humaan strafrecht wil. Een strafrecht dat zijn grenzen kent en niet te pas en te
onpas wordt ingezet om problemen in de maatschappij op te lossen. 0Dit boek biedt een nieuwe
Nederlandse vertaling aan van de oorspronkelijke tekst die Cesare Beccaria in 1764 schreef. De
vertaling is voorzien van een uitgebreide toelichting bij het leven en het werk van Beccaria. Prof.
dr. S.A.M. Stolwijk, emeritus hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, laat ons
kennismaken met Beccaria als een man van de Verlichting en ook als een briljant econoom.
Naast zijn aandacht voor het strafrecht heeft Beccaria grote verdiensten gehad voor de
modernisering van de economie in zijn land. Een fascinerend man met uitgesproken opvattingen
over politiek en bestuur. 0.
Kwaliteit en veiligheid in patiëntenzorg H. Wollersheim 2011
McMaffia Misha Glenny 2011-04-13 In dit baanbrekende boek neemt Misha Glenny de lezer
mee op een reis door de wereld van de internationale georganiseerde misdaad. In de afgelopen
jaren tekende hij de verhalen op van wapensmokkelaars in Oekraïne, witwassers in Dubai,
drugssyndicaten in Colombia, vrouwenhandelaren op de Balkan en afpersers in Rusland. Hij
sprak met talloze gangsters, politiemensen en slachtoffers van crimineel geweld. McMaffia laat
zien welke ongekende mogelijkheden het wegvallen van grenzen biedt aan criminele
ondernemers. In het voormalig Oostblok, in het Midden-Oosten en in instabiele ZuidAmerikaanse staten zijn wijdvertakte netwerken ontstaan die wereldwijd consumenten voorzien
in hun behoefte aan drugs, seks, tabak, luxeartikelen en goedkope arbeid. Zo ontstaat het beeld
van een mondiale schaduweconomie, die volgens schattingen een omzet heeft van 20 procent
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van het bruto wereldwijd product.
De geschiedenis van de Middellandse Zee David Abulafia 2011-09-09 De Middellandse Zee is
al meer dan drieduizend jaar een van de centra van de menselijke beschaving, van het
historische Troje, de opkomst en ondergang van de Griekse stadstaten en het Romeinse Rijk tot
en met de bloei van de laatmiddeleeuwse Italiaanse steden. David Abulafia heeft met zijn
indrukwekkende boek voor het eerst de complete geschiedenis beschreven. Op geniale wijze
voert hij in zijn verhaal individuen ten tonele wiens leven op indringende wijze de grotere
ontwikkelingen illustreren, van Gibraltar naar Jaffa en van Venetië naar Alexandrië. De
geschiedenis van de Middellandse Zee toont de adembenemende diversiteit van de volken
etnisch, religieus en politiek die de welvaart en vooruitgang niet belemmerden, maar juist
voorspoedden.
The Florists' Exchange 1890
Algemene kunstgeschiedenis / druk 16 Hugh Honour 2010-01
Gecrasht Adam Tooze 2018-09-13 Hoe tien jaar financiële crises de wereld veranderde In het
najaar van 2018 is het tien jaar geleden dat de wereld werd geschokt door de ineenstorting van
de Amerikaanse banken. Maar waar velen de financiële crisis als een Amerikaans georiënteerde
ontwikkeling zien, is het tegendeel waar: het was een volledig samenhangend, trans-Atlantisch
fenomeen. In Gecrasht toont Adam Tooze de toppen van zijn historische kunnen. Hij geeft een
originele en volledige schets van de geschiedenis van de bankencrisis en werkt vanuit een breed
en gedetailleerd perspectief waarin hij verschillende keerpunten in de recente internationale
geschiedenis betrekt. Wat is het verband tussen de Irakoorlog die in 2003 begon, de
economische crisis van 2008 en de politieke situatie van de VS in 2018? Om de bankencrisis
beter te begrijpen, plaatst Tooze deze in een bredere (geo)politieke context, onderzoekt haar
invloed op Europa en Azië en toont aan dat het Westen zijn talent voor ‘grote strategie’ heeft
verloren; in financiële politiek, diplomatie, veiligheid en binnenlandse politiek. Een
indrukwekkend en overtuigend verhaal waarin Tooze de opeenvolgende gebeurtenissen sinds
2008 in een geheel ander daglicht plaatst.
New Statesman 1950
Aim High, Level 4 Tim Falla 2011-02-17 Aim High will help your students succeed as language
learners in the classroom, with their homework and also in exams. How will it do this? It builds
students vocabulary knowledge through a structured and progressive approach. What does this
mean?There are over 50 active vocabulary items in each unit, including words from the Oxford
3000TM. Students learn the meaning of new words but they also learn how and when to use
them for themselves. And these are not just useful, everyday words. They're also introduced to
expressions, idioms, phrasalverbs, and so on. Essential language for communicating well in
English.As a teacher you'll want to help your students become autonomous learners. In Aim High
there are lots of opportunities to prepare for this. In the Student's Book there's a 'Dictionary
Corner', with exercises to help them towards learner autonomy. There's also a Literacy Corner to
extend theirvocabulary, focusing on selected readers of the right level.With the self-check and
review boxes they can see how they're progressing for themselves. A Grammar Reference and
Grammar Builder bring together all the grammar and vocabulary for the unit. These allow
students to look back over grammar points and review what they have learned.
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