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 Tablet- en combipakketten

In het schooljaar 2014-2015 worden de papieren lesbrieven ook digitaal aangeboden in de
vorm van zogenaamde tabletpakketten. De papieren lesbrieven zijn een-op-een omgezet
naar bestanden voor de tablet (iOS en Android).

Om te kunnen werken met een tabletpakket wordt gebruik gemaakt van EduApp, deze app
is gratis te downloaden. Met EduApp kunnen leerlingen in de digitale lesbrief zelf
aantekeningen maken, ze kunnen zinnen onderstrepen of markeren, ze kunnen eventueel de
antwoorden op de opdrachten noteren, gebruik maken van Wikipedia en links leggen naar
websites. Samenvattingen zijn makkelijk te maken door gebruik te maken van de kopieer- en
plakfunctie. Uitwerkingen kunnen in de vorm van een notitie aan de docent gestuurd
worden via WIFI, die op zijn beurt zijn eigen notities met de klas kan delen.

De leerlingen krijgen een licentie, waardoor ze voor een bepaalde periode gebruik kunnen
maken van de tabletpakketten. Voor havoleerlingen is die periode 4 jaar en voor vwo-
leerlingen 5 jaar. De aantekeningen en notities blijven al die tijd bewaard.

Tabletpakketten worden per leerling besteld, rechtstreeks bij Uitgeverij Stoffels of via de
tussenhandel. Er zijn verschillende pakketsamenstellingen gemaakt.

Wilt u zowel de papieren versie als de tabletversie van de lesbrieven ontvangen, dan bestelt
u een combipakket.

 Nieuwe drukken schooljaar 2014-2015

In verband met de verhoging van het hoge btw-tarief naar 21% en het niet langer mogen
gebruiken van de grafische rekenmachine op het centraal examen zijn de volgende
lesbrieven herschreven:

 Stichting & Vereniging Havo en Vwo

 Eenmanszaak Deel 1 Havo en Vwo

 Eenmanszaak Deel 2 Havo en Vwo

 Industrie Vwo

 Boekhoudmodule Havo/Vwo
Uiteraard verschijnt er ook een nieuwe druk van de bijbehorende uitwerkingenboekjes en
docentenhandleidingen.
Ook verschijnt er een nieuwe 6e druk van Het Rekenwonder Havo/Vwo voor scholen die nu
al werken of gaan werken met de nieuwste versie van Excel (2013).
Alle prijzen en ISB-Nummers vindt op de nieuwe bestellijst.



http://www.uitgeverij-stoffels.nl/wp-content/uploads/Toelichting-samenstelling-tablet-en-combipakketen-2014.pdf
http://www.uitgeverij-stoffels.nl/wp-content/uploads/BESTELFORMULIER-2014-20151.pdf


Voor de goede orde: voor het vak M&O geldt dat vanaf het centraal examen 2015 (havo) en
2016 (vwo) de grafische rekenmachine niet meer is toegestaan. Leerlingen die nu in 4 havo
en 4 vwo zitten kunnen geen gebruik meer maken van de grafische rekenmachine op het CE
in respectievelijk 2015 en 2016. Let ook op met leerlingen die in 5 vwo blijven zitten en met
leerlingen die in 2014 zakken voor het examen havo en in 2015 zakken voor het examen
vwo. Zie ‘mededeling vooruitblik hulpmiddelen CE 2015 en 2016’.

Website Uitgeverij Stoffels

De gewone website van Uitgeverij Stoffels is in een nieuw jasje gestoken.

Binnenkort gaat ook de beveiligde docentenwebsite op de schop.

 Nieuw lessenplan

In verband met het verschijnen van nieuwe drukken van de lesbrieven zijn de lessenplannen
aangepast voor het nieuwe schooljaar. De nieuwe lessenplannen staan al op de website:
lessenplan havo en lessenplan vwo

 Verschillen tussen NV 5e druk 2011 en 5e druk versie 2013

Door een fout bij het drukken is bij de lesbrief De Naamloze Vennootschap en het
uitwerkingenboekje de 5e druk 2011 verwisseld met de 5e druk versie 2013, hierdoor kan het
voorkomen dat bij u in de klas gewerkt wordt met 2 versies. Echter de verschillen zijn
miniem. U kunt een bestand met de verschillen vinden op de website onder docent NV 5e

druk of op de beveiligde docentenwebsite onder de knop Divers.

 Vernieuwingscommissie M&O

De vernieuwingscommissie Management en Organisatie (M&O) werkt op dit moment aan
een nieuw examenprogramma M&O voor havo en vwo.
De commissie onder leiding van prof. Arnoud Boot zal hoogstwaarschijnlijk in maart 2014
haar rapport opleveren waarna er een veldraadpleging zal plaats vinden.

http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mviq7lq25vpaf_n11vg41h1h4i9qd/vj75h9ug8exu?regime=hflinks&horizon=vg41h1hf76ya
http://www.uitgeverij-stoffels.nl/
http://www.uitgeverij-stoffels.nl/docent/havo/lessenplannen/
http://www.uitgeverij-stoffels.nl/docent/vwo/lessenplanstudieplan/
http://www.uitgeverij-stoffels.nl/docent/nv5edruk/

