
Hello,
Engels op het Markland College 

in Zevenbergen

Lesboeken en digitale leeromgeving



Welk boeken gebruiken we?

● In de video heb je kunnen zien dat we New Interface gebruiken. 

● We werken met de lesboeken en de digitale leeromgeving voor op je tablet. 

● Je hebt dus een tekstboek, een werkboek en een tablet. 

● Ook zul je een schriftje nodig hebben voor aantekeningen en andere 

opdrachten. 

● Benieuwd hoe de boeken er van binnen uit zien?

● Klik dan snel door naar de volgende pagina's!



1 kader / mavo

Jullie gebruiken het gele boek van New Interface

Zo ziet het boek eruit!



1 kader / mavo

● Het eerste hoofdstuk heet "Life" en 

de eerste les gaat over je eerste 

week op school. 

● Eigenlijk wat jullie dan ook 

meemaken dus!

● Hiernaast zie je het werkboek waar 

je zelf in kan schrijven. 

● Op de volgende pagina zie je 

voorbeelden van de online 

omgeving. 



1 kader / mavo

● Hier zie je een voorbeeld van 

een opdracht uit het digitale 

boek. 

● Je kunt de opdracht dan meteen 

zelf nakijken en je kunt je 

antwoorden typen in plaats van 

opschrijven. 



1 mavo / havo & 1 havo / vwo 

Jullie gaan het blauwe boek gebruiken 

van New Interface. 

Hiernaast zie je hoe dat eruit ziet!



1 mavo / havo & 1 havo / vwo 

● Het eerste hoofdstuk heet "Life" en de 

eerste les gaat over "schoolclubs". 

● Hiernaast zie je het werkboek waar je zelf 

in kan schrijven. 

● Op de volgende pagina zie je voorbeelden 

van de online omgeving. 



1 mavo / havo & 1 havo / vwo 

● Hier zie je een voorbeeld van een 

opdracht uit het digitale boek. 

● Je kunt de opdracht dan meteen zelf 

nakijken en je kunt je antwoorden 

typen in plaats van opschrijven. 



1 vwo

● Jullie gaan het paarse boek 

gebruiken van New Interface. 

● Hiernaast zie je hoe dat eruit 

ziet!



1 vwo

● Het eerste hoofdstuk heet "Life" en 

de eerste les gaat over 

"schoolclubs". 

● Hiernaast zie je het werkboek waar 

je zelf in kan schrijven. 

● Op de volgende pagina zie je 

voorbeelden van de online 

omgeving. 



1 vwo

● Hier zie je een voorbeeld van een opdracht 

uit het digitale boek. 

● Je kunt de opdracht dan meteen zelf 

nakijken en je kunt je antwoorden typen in 

plaats van opschrijven. 




