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EnquêteresultatenCE
Elkjaarneem tU itgeverijS toffelseenkleineenquêteafom deresultatenvandem ethodeS toffelstevergelijken
m etdelandelijkecijfers.W ijzoudenhetzeeropprijsstellenindienu dezeinvult.InAdobeR eaderkuntu de
gegevensinvullenenm etdeknopverzendenverstuurtu degegevensviauw standaard e-m ailprogram m a,klik
daarvooropdebijlagevandezenieuw sbrief(EnquêteU itgeverijS toffels2015.pdf).Indienu deenquêtevia
uw telefoonoftabletw iltversturendandientu uiteraard overAdobeR eaderopuw telefoonoftablette
beschikken.U kuntdegegevensookperpostversturen.
Deuitkom stenvandevorigeenquêtesstaanopdew ebsiteonderdocent/exam enresultaten.
O pdew ebsitekuntu inseptem berdeuitkom stenvandeenquêtebekijken.

N ieuw edrukken
Kom end schooljaarverschijnenergeennieuw edrukkenbehalveeennieuw e
4edrukvanhetAdm inistratiespel.DevorigedrukvanhetAdm inistratiespel
w assterkverouderd.Indenieuw e4e drukishetspelgeactualiseerd.S cholen
dieindeafgelopendriejaarhetspelbesteld hebben,krijgenbinnenkortde
nieuw edrukgratistoegestuurd.HetAdm inistratiespelkuntu m etuw
leerlingenspelenalsafsluitingvandeBoekhoudm odule.Hetspelkandienen
alsalternatiefvooreentoets.
Bijditspelgaanleerlingeningroepjesvan4 deboekhoudingvaneen
ondernem ingdoen.Elkgroepjekrijgtongeveer60 docum enten/bescheiden.
M etbehulpvandezebescheideneneenbeginbalansm oetenzezelfde
dagboeken,hetjournaal,hetgrootboekendekolom m enbalansm aken.Het
spelkaneventueelookgespeeld w ordenm etbehulpvandecom puter,u
dientdanw elovereenboekhoudprogram m atebeschikken.Despeelduuris
ongeveer3 à4 lessen.Hetisnietnodigom m eerdan1 speltebestellenper
school.

Bestellingen
T otnu toeontvingenscholenelkjaarinjunieenbestelform ulierperpost.Voorhetbestellenvanlesm ateriaal
kuntu voortaanterechtopdew ebsitevanU itgeverijS toffels.

EduA ppheetvoortaanA pp4learning
U itgeverijS toffelsbiedthetlesm ateriaalookaanoptabletsm etiO S ofAndroid.Ditgebeurdetotophedenin
eentedow nloadenapp:EduApp.Dem akershebbendenaam veranderd inApp4learning.

Bedrijfseconom ie,O ndernem erschapenFinanciële

Zelfredzaam heid

Ditisdenieuw enaam diedevernieuw ingscom m issie,ondervoorzitterschapvanprof.dr.ArnoudBoot,heeft
gegevenaanhetvakM & O .Hetnieuw eprogram m aw ordtop1-8-2018 ingevoerd op4 havoen4 vw o.O pde
havow ordtheteersteCEafgenom enin2020.Voorhetvw oisdateenjaarlater.
In2015 ontw ikkelteensyllabuscom m issie,onderverantw oordelijkheid vandeCvT E,eenconceptsyllabusvoor
hetcentraalexam enBedrijfseconom ie.DeS L O zaleenhandreikingvooreenm ogelijkeinvullingvanhet
S choolexam enBedrijfseconom iem aken.Dem ethodevanU itgeverijS toffelsw ordtuiteraard aangepastaanhet
nieuw eexam enprogram m a.Heteindadviesvandevernieuw ingscom m issiekuntu dow nloadenvandew ebsite
vandeS L O .

BundelM anagem ent& O rganisatie
DeS tichtingDeVro(uw e)lijkeEconom enheeftnu ookvoorM &O eenbundel
gem aaktm et20 lesideeën.O oktijdensdeM &O -lessenishetnuttigom inde
lestevariërenm etdedidactiekofdesam enw erkingsvorm .Dezebundelis
gem aaktom docententeinspirerenenondersteuneninhetuitvoerenvan
activerendeopdrachtení
nofbuitenhetklaslokaal.Deleerlingenleren
hierdoordatM &O -onderw erpentoetepassenzijnopvelesituaties.M aar
ooklerenze:handigheidjesom stofteonthouden,addertjesonderhetgras
vinden,keuzesbeargum enteren,foutenm aken,ordenenvangegevensen
bronnenhanteren.Allem aalergbelangrijkom tekunnenleren.De
belangrijkstelesism isschienw eldatjeookplezierkunthebbenterw ijlje
leert!
Debundelkost€ 35 euroexcl.verzendkostenenkanbesteldw ordenbijde
L W EO .Indienu deM &O -bundelw iltbestellen,stuurdaneene-m ailnaar:
postbus@ lw eo.nl.

A fm eldennieuw sbrief
W iltu denieuw sbriefvanU itgeverijS toffelsnietm eerontvangen? M ailditdannaarinfo@ uitgeverijstoffels.nl
m etalsonderw erp"afm eldingnieuw sbriefU itgeverijS toffels".
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