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 Nieuwe druk Rekenwonder Havo/Vwo 

 
Van de lesbrief 'Het Rekenwonder' verschijnt met ingang van 1 mei een nieuwe 4e druk. Deze 
nieuwe druk is aangepast aan Excel 2007 en is niet bruikbaar om te werken met oudere versies van 
Excel. Indien uw school nog werkt met een oudere versie van Excel (versie 1997, 2000 of 2003) 
dan kunt u de huidige 3e druk bestellen. Volgend schooljaar zijn beide drukken leverbaar. 
In de nieuwe druk is ook het hoofdstuk over de grafische rekenmachine aangepast aan de nieuwe 
modellen van Texas Instruments en Casio. 
De lesbrief 'Het Rekenwonder Havo/Vwo' bevat een opstapcursus waarmee havo- en vwo-
leerlingen zich de basisvaardigheden in het werken met een spreadsheet (Excel van Microsoft) 
eigen kunnen maken. In ongeveer 8 lessen kunnen de leerlingen deze lesbrief doornemen. De 
lesbrief is zo geschreven dat een leerling volledig zelfstandig, eventueel zelfs thuis, de lesbrief kan 
doorwerken. 
 

 M&Oplus 
 
M&Oplus is met ingang van het nieuwe schooljaar ook leverbaar via de tussenhandel (Iddink, 
Van Dijk, enz), hierdoor is het mogelijk dat leerlingen kunnen inloggen via EDUroute. 
Met M&Oplus kunt u voor elke klas met enkele muisklikken een website samenstellen uit de 
volgende onderdelen:  

 Uitwerkingen van de opdrachten 
 Samenvattingen incl. begrippenlijst en formules 
 Meerkeuzevragen die online gemaakt kunnen worden 
 Antwoorden op de diagnostische toetsen die staan in de lesbrieven 
 Examens gerangschikt naar lesbrieven 

Alle onderdelen kunt u per lesbrief en zelfs per hoofdstuk activeren of deactiveren. 
Indien u eens wilt bekijken hoe dit er uit ziet en werkt, dan kunt u een inlogcode krijgen voor een 
proefschool. Stuur daartoe een e-mail naar info@uitgeverijstoffels.nl. 

 
 Nieuwe druk Boekhoudmodule Havo/Vwo 

 
Naar aanleiding van het nieuwe examen Elementair Boekhouden van de Stichting Nederlandse 
Associatie voor Praktijkexamens komt er volgend schooljaar een nieuwe druk van de lesbrief 'De 
Boekhoudmodule Havo/Vwo'. In de nieuwe druk is rekening gehouden met het 
examenprogramma Elementair Boekhouden. Dit examen bestaat uit een kolommenbalans met 
voorafgaande journaalposten, een opgave met journaalposten en een (keuze)opgave over 
grootboekrekeningen, dagboeken, balans etc. Bij de laatste opgave is het ook mogelijk om te 
kiezen voor de computervariant, er worden dan vragen gesteld over de schermen van het 
boekhoudprogramma AccountView.  
In de Boekhoudmodule van Uitgeverij Stoffels is er voor gekozen om geen aandacht te besteden 
aan het computerprogramma, dit om leerlingen niet nog meer te belasten. Behandeling van de 
Boekhoudmodule vergt zonder computerboekhouden al 40 lessen en heeft een studielast van 37 
uur exclusief de tijd die een leerling nodig heeft om te studeren voor het Examen Elementair 
Boekhouden. Door ook aandacht te besteden aan computerboekhouden zou de studielast 
toenemen tot ongeveer 50 uur en dat lijkt ons te veel van het goede. Bovendien is computer-
boekhouden een toepassing van wat een leerling geleerd heeft. 
De nieuwe druk is vanaf 1 mei leverbaar. 



 
 Overige wijzigingen in de lesbrieven 

 
De lesbrief 'De Eenmanszaak Deel 2 Havo' was vorig jaar vooruitlopend op de regeringsplannen 
aangepast aan het hogere btw-tarief van 20% dat vanaf 1 januari 2009 zou gaan gelden. We zijn 
iets te voortvarend geweest bij het actueel houden van de methode. De nieuwste 5e druk van de 
lesbrief is daarom weer aangepast aan het btw-tarief van 19%. 
In de andere lesbrieven zijn alle errata verwerkt. Het betreft slechts zeer kleine aanpassingen. 
 
 

 Abonnement beveiligde website 
 
Met ingang van 1 augustus 2009 wordt er geen cd-rom meer geleverd bij het abonnement op de 
beveiligde website. Door de jaren heen zijn docenten steeds meer gaan inloggen op de beveiligde 
website en wordt er nog slechts weinig gebruik gemaakt van de cd-rom. De cd-rom is een kopie 
van de beveiligde website zoals deze er uitziet aan het begin van het schooljaar en loopt daarmee 
altijd achter de feiten aan. De verspreiding van de inlogcode en het wachtwoord zal met ingang 
van het nieuwe schooljaar zoveel mogelijk geschieden per e-mail. 
 

 
 


