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White Paper Mauritius 1997
Equity Issues in Public
Examinations in Developing
Countries Vincent Greaney
1995 World Bank Technical
Paper No. 272. Public
examinations in developing
countries play a critical role in
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the selection of students for
participation in the educational
system. The exams dictate
what is taught, how it is taught,
and what is and is no
De geur van appels. Uit het
Afrikaans vertaald Mark Behr
1995 De politieke,
maatschappelijke en fysieke
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bewustwording van een 11-jarig
jongetje in Zuid-Afrika.
The International Encyclopedia
of Education Torsten Husén
1994 V.1. Abi-Bur v.2. Cam-Crov.3. Cub-Edu. v.4. Edu-Gen. v.5.
Gen-Ite. v.6. Jam M au. v.7.
Mau-Par. v.8. Par-Rec. v.9. Reg.
Soc. v.10. Soc-Tea. v.11. TecZim. v. 12. Indexes.
De macht van een
koopmansprins Raymond E.
Feist 2011-12-07 Tweede deel
van een magniﬁeke vierdelige
cyclus, De boeken van De
Slangenoorlog, die de lezer
terugvoert naar Midkemia en
naar een innemend weerzien
met oude bekenden. Ver weg,
op het vasteland van Novindus,
hebben zwarte machten zich
aaneengesloten ondere het
vaandel van een Duistere
Koningin, voor een groot
oﬀensief tegen het vreedzame
Midkemia. Na zijn terugkeer
van een gevaarvolle
verkenningsmissie in Novindus,
kiest Rupert ‘Ru’ Avery liever
voor een carrière als koopman.
Hij wil niet, zoals de meeste
anderen die de missie naar
Novindus overleefd hebben, in
dienst treden van de prins van

Krondor.Ru heeft één grote
wens: de rijkste en machtigste
koopman in Midkemia te
worden. Hij ontdekt algauw dat
die ambitie niet zonder gevaar
is, en dat verraad en steelse
moorden immer nabij zijn.
Naarmate hij zijn
handelsbelangen langzaam en
met vallen en opstaan uitbreidt,
komt ook zijn verhouding met
Sylvia, dochter van de
machtigste koopman in Krondor
die tevens zijn grootste
concurrent is, onder druk te
staan. Eén ding verdwijnt
echter nooit uit zijn gedachten:
hij weet dat de oorlog met de
Duistere Koningin verre van
gestreden is en dat de
onvermijdelijke confrontatie
een grote bedreiging zal
vormen voor zijn
nieuwverworven rijkdom.
Ik denk / druk 1 Toon
Tellegen 2014-06-07 Een boek
vol bedachtzame teksten, met
prenten van Ingrid Godon. Een
boek vol mijmeringen en
gedachteﬂarden die de lezer
beroeren, doen glimlachen en
aanzetten tot nadenken. Tekst
en beeld staan niet louter naast
elkaar, maar bundelen de
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krachten. Samen vertellen ze
kwetsbare verhalen, tonen ze
geheime gedachten, vreemde
wensen, IK DENK dat er
vandaag iets volkomen
onverwachts gaat gebeuren,
iets van beslissend belang. Mijn
hart bonst, nu ik dit denk. Ik
probeer me voor te stellen wat
het kan zijn, maar dat gaat niet.
Dan zou het ook niet
onverwacht zijn.
Styles of Multiculturalism in
Mauritius Barbara Waldis
2018-07 What does
multiculturalism mean in
Mauritius? This question was
the starting point of an
ethnographic study on an island
state in the Indian Ocean that
had always been part of a
global project and always been
(post)colonial. The introduction
of citizenship education at
school in this Republic with its
ethnically, religiously and
linguistically diverse population
serves as an example for the
analysis of how diﬀerent
approaches to multicultural
policy-making collide. The
negotiations on the school
subject illustrate the
organisation of cultural

diﬀerence by the state mainly
through Indo-Mauritian and
Creole nationalism.
De jure naturae et gentium.
Selection Samuel von Pufendorf
1705
Cambridge University Reporter
University of Cambridge 1963
Een broze waarheid John Le
Carre 2013-04-23 Op de Rots
van Gibraltar wordt in het
diepste geheim een
antiterrorisme-operatie met de
codenaam Wildlife voorbereid.
Het doel is om een belangrijke
jihadistische wapenhandelaar
op te pakken. Het plan wordt
gesmeed door een ambitieuze
minister van Buitenlandse
Zaken en een bevriende
privélegerleider. De operatie is
zo broos dat zelfs de secretaris
van de minister, Toby Bell, er
niet bij betrokken is. Toby
vermoedt een rampzalige
samenzwering en probeert
deze te verijdelen, maar hij
wordt prompt overgeplaatst
naar het buitenland. Drie jaar
later zorgt een boodschap uit
het dodenrijk ervoor dat hij in
contact komt met Kit Probyn,
destijds betrokken bij Wildlife,
en dan moet Toby kiezen
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tussen zijn geweten en zijn
trouw aan de Dienst. `John le
Carré behoort tot de
allergrootsten van de
misdaadliteratuur. Elvin Post,
Algemeen Dagblad `Een nieuwe
John le Carré is een literaire
gebeurtenis van wereldformaat.
de Volkskrant John le Carré is
geboren in 1931 en studeerde
aan de universiteiten van Bern
en Oxford. Tijdens de Koude
Oorlog werkte hij enige tijd bij
de Britse Inlichtingendienst. Le
Carré werd wereldberoemd met
zijn spionagethriller Spion aan
de muur (1963). Dat succes
bevestigde hij met onder meer
De lokvogel, De kleermaker van
Panama, De toegewijde tuinier,
Absolute vrienden en Ons soort
verrader. Aangeschoten wild
wordt verﬁlmd door Anton
Corbijn.
Dr. Fischer van Genève of
Het knalfeest Graham Greene
1980 Haat, verachting en liefde
spelen de hoofdrol in het leven
van een steenrijke man, die zijn
cynisme uitdrukt in het aan de
kaak stellen van zijn
"vrienden."
Het gym Karin Amatmoekrim
2011-11-24 De Surinaamse

Sandra woont in een
achterstandswijk. Ze gaat als
enige uit haar wijk naar het
zelfstandig gymnasium. Alles
op 'het gym' is anders dan ze
gewend is. Haar klasgenoten
zitten op hockey, praten
onverstaanbaar bekakt en
hebben belachelijke namen als
Jojanneke en Liselotte. Hoe
moet Sandra omgaan met de
kakkers die ze nu vrienden
noemt? En wat moet ze doen
met die ene klasgenoot die
vastberaden is haar het leven
zuur te maken? Sandra vecht
voor een plek in een wereld
waarin oude regels niet meer
gelden en nieuwe regels
volkomen onbegrijpelijk zijn.
Het gym is een briljant en
schrijnend verhaal over de
multiculturele kramp van
Nederland, eindelijk eens van
binnenuit en met ongelooﬂijk
veel humor beschreven door
een van Nederlands meest
getalenteerde schrijvers. Karin
Amatmoekrim publiceerde
eerder drie romans, die
allemaal lovend werden
ontvangen door de pers. Voor
haar laatste roman Titus (2009)
won ze de Black Magic Woman
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Literatuurprijs. Ze schrijft
regelmatig voor nrc.next, De
Groene Amsterdammer en de
Volkskrant. 'Amatmoekrim
schrijft direct, precies en
dwingend.' vrij nederland
'Amatmoekrim blijft de
nieuwsgierigheid prikkelen.' de
volkskrant
Icoon Frederick Forsyth 1997
Wanneer een Russische fascist
met goede kansen bij de
verkiezingen in 1999 plannen
heeft om vele
minderheidsgroepen uit te
roeien, probeert een
Amerikaanse agent daar een
stokje voor te steken.
Examining Speaking Lynda
Taylor 2011-08-25 Test
developers need to provide a
clear explication of the
language ability constructs that
underpin the tests they oﬀer in
the public domain; such an
explication is essential for
supporting claims about the
validity --- or usefulness --- of
tests and test scores. This
edited volume develops a
theoretical framework for
validating tests of second
language speaking ability. The
framework is then applied

through an examination of the
tasks in Cambridge ESOL
speaking tests from a number
of diﬀerent validity
perspectives that reﬂect the
socio-cognitive nature of any
assessment event. The chapter
authors show how an
understanding and analysis of
the framework and its
components can assist test
developers to operationalise
their tests more eﬀectively,
especially in relation to the key
criteria that diﬀerentiate one
proﬁciency level from another.
The volume is a rich source of
information on all aspects of
examining speaking ability. As
such, it will be of considerable
interest to examination boards
who wish to validate their own
speaking tests in a systematic
and coherent manner, as well
as to academic researchers and
graduate students in the ﬁeld of
language assessment more
generally. This is a companion
volume to the previously
published titles Examining
Writing and Examining Reading.
Verbroken beloftes Jenny Oﬃll
2015-02-17 Ze is jong, dapper
en heeft onbezonnen, hoopvolle
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toekomstplannen. Ze trouwt,
krijgt een kind en is gelukkig.
Maar dan, langzaam en
stilletjes, verandert er iets.
Hoewel ze had gehoopt dat de
liefde voor twee mensen haar
compleet zou maken, voelt ze
zich niet zo. Er zit nog zo veel
scheef in haar hart. Ze
becommentarieert haar leven,
terwijl het uit haar vingers
dreigt te glippen.
De grote vrouw Meir Shalev
2013-04-17 In het boek 'De
grote vrouw' van
meesterverteller Meir Shalev
draait het om Refael Maier. Hij
is grootgebracht door 'de grote
vrouw', een combinatie van zijn
teruggetrokken moeder,
krengerige zus, gierige
grootmoeder en twee tantes.
Met zijn tweeënvijftig jaar is hij
inmiddels de oudste nog
levende man in zijn familie ooit.
Zijn vader, grootvader en twee
ooms zijn allen jong gestorven.
Daardoor zit hij gevangen
tussen deze vrouwen, die hem
steeds weer hun verhalen en
geschiedenissen vertellen. Meir
Shalev wordt gerekend tot de
grootste schrijvers uit de
moderne Israëlische literatuur.
mauritius-examination-syndicate-cpe-test-papers

Zijn boeken zijn in meer dan
twintig landen vertaald. Eerder
verschenen van hem onder
meer 'Het zat zo', 'Een duif en
een jongen' en in september
2014 verschijnt 'Een geweer,
een koe, een boom en een
vrouw'.
De liefdesval Bernhard Schlink
2008 Bundel met zeven
verhalen waarin personages,
die zijn getekend door de
complexe Duitse geschiedenis
van de 20e eeuw, zich laten
leiden door hun beladen
verleden, zelfs in persoonlijk
aangelegenheden als liefde en
huwelijk.
International Encyclopedia
of National Systems of
Education T. Neville
Postlethwaite 1995 Arranged
alphabetically, this book draws
upon articles in "The
International Encyclopedia of
Education", Second Edition, and
contains 152 articles on
national systems of education.
It provides: general background
information, such as
geographical, social structure,
economic factors; references
and further reading; an author
index; and more.
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Verder leven Ruth Klüger
1995 Autobiograﬁsch beeld van
schrijfsters jeugdjaren in
Wenen en enkele
concentratiekampen, de
moeizame jaren daarna en haar
leven in de Verenigde Staten na
de emigratie.
Towards Green Horizons
Armoogum Parsuraman 1988
Verloren zoon van Rome
Robert Fabbri 2015-07-18
‘Geschiedenisles boordevol
actie!’ – NRC Handelsblad
Verloren zoon van Rome is het
zesde deel in de populaire en
spectaculaire Vespasianusserie. In dit deel komt
Vespasianus steeds dichter bij
de kern van de macht en
daarmee lijkt de profetie
aangaande zijn lot werkelijkheid
te worden. Rome, 51 na Chr.
Vespasianus keert terug naar
Rome met de grootste vijand
van het rijk. Na acht jaar
weerstand te hebben geboden,
is de Britse strijder Caratacus
gevangengenomen. Maar zelfs
deze overwinning van
Vespasianus is niet voldoende
om de kersverse consul te
verlossen van de politieke
intriges: Agrippina, de vrouw

van keizer Claudius verleent
Caratacus gratie. Ondertussen
wordt het in het Oosten, waar
Vespasianus naartoe gestuurd
is om in Armenië de belangen
van Rome te verdedigen,
almaar onrustiger. Er is een
nieuwe Joodse cultus die aan
populariteit wint en waarvan de
aanhangers weigeren om trouw
aan de keizer te zweren. Maar
als Vespasianus daar aankomt,
wordt hij gevangengenomen.
Hij wordt opgesloten in de
krochten van de oeroude stad
en kijkt de duisternis en de
dood in de ogen: zal hij ooit nog
het daglicht zien? En is een
Rome dat geregeerd wordt door
een vrouw die hem haat,
veiliger dan een kerker?
12 jaar slaaf Solomon Northup
2014-02-21 'Ik was
stomverbaasd dat ik nog nooit
van dit boek had gehoord. Voor
mij is het even belangrijk als
het dagboek van Anne Frank.' Steve McQueen Solomon
Northup, in 1808 als vrij man
geboren in New York, wordt in
1841 ontvoerd en in het Zuiden
verkocht als slaaf. Twaalf jaar
lang werkt hij op plantages in
Louisiana, vaak onder de meest
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wrede omstandigheden, altijd in
de hoop zijn vrijheid terug te
winnen. In 1853 komt Northup
eindelijk vrij. In datzelfde jaar
verschijnt 12 jaar slaaf, zijn
eigen aangrijpende relaas van
zijn gevangenschap in een van
de donkerste periodes uit de
Amerikaanse geschiedenis. Het
boek slaat direct in als een bom
en opent vele Amerikanen de
ogen voor de onmenselijkheid
van het slavernijsysteem. 12
Years a Slave is verﬁlmd door
de Britse ﬁlmmaker Steve
McQueen en werd
geproduceerd door onder
anderen Brad Pitt. De ﬁlm won
de Golden Globe voor Beste
Film en is genomineerd voor
negen Oscars, waaronder die
voor Beste Film. Het boek
verschijnt voor het eerst in
Nederlandse vertaling. Met een
voorwoord van Steve McQueen
en een inleiding van Bianca
Stigter
Je bent zelf een heks Erna
Sassen 2009-10-31 Loes is een
beetje vreemd. Haar grootste
hobby is vieze drankjes en
zalfjes maken, die ze op vriend
en vijand uitprobeert. Zo is haar

beste vriend Jurriaan op een
dag in één keer al zijn haren
kwijtgeraakt. Maar er is nog
nooit iets echt gevaarlijks
gebeurd. Totdat Loes een
spreekbeurt houdt over
homeopathie en daarbij juf
Gertie een geluksdrank
toedient. Die wordt er niet
gelukkig van, maar wel
behoorlijk woest. Loes wordt
van school gestuurd en gaat
samen met Jur op zoek naar
een nieuwe school, die beter bij
hen past. Daar kan Loes haar
speciale gaven verder
ontwikkelen. Ze verlost haar
vriend op geheimzinnige wijze
van hoofdluis, bedenkt een zalf
tegen reumapijn bij bejaarden
en zorgt voor een knaleﬀect bij
de schoolbarbecue. En dan
ontdekt Jur hoe het komt dat
Loes zo goed is in magische
kunsten? Een vrolijk verhaal
over hechte vriendschap en
hekserij.
Memorandum of Books
Printed in Mauritius and
Registered in the Archives
Oﬃce 1981
University of Mauritius
Research Journal 2001
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