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 Veldraadpleging door 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 heeft voorstellen voor vernieuwing van
het globale examenprogramma M&O ontwikkeld en gaat deze conceptvoorstellen
voorleggen tijdens veldraadplegingen. Deze worden gehouden op donderdag 5 juni 17.00
uur te Eindhoven en op woensdag 11 juni om 16.30 uur te Utrecht.

Aanmelden voor een van de veldraadplegingen kan via http://www.slo.nl/veldraadpleging.

 Tabletpakketten voor docenten

Vanaf 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).

Ook al gebruiken de leerlingen deze tabletpakketten niet, voor u als docent zijn de pakketten
uitermate handig door uw tablet aan te sluiten op de beamer of het digitale schoolbord. U
kunt inzoomen op tekst, grafieken en tabellen. U kunt tekst markeren, onderstrepen en
eventueel koppelingen maken naar Youtube of andere websites.

Tabletpakketten bevatten de bestanden van meerdere lesbrieven, docenten ontvangen 65%
korting op de adviesprijs indien er rechtstreeks besteld wordt bij Uitgeverij Stoffels.

Op de website treft u het overzicht aan van de verschillende pakketsamenstellingen met
bijbehorende isbn.
Indien u een licentie aanschaft, kunt u een bepaalde periode gebruik maken van de
tabletpakketten. Voor havo-pakketten is die periode 4 jaar en voor het vwo geldt een
periode van 5 jaar. De aantekeningen en notities blijven al die tijd bewaard.
Wilt u zowel de papieren versie als de tabletversie van de lesbrieven ontvangen, dan bestelt
u een combipakket.

 Examen Elementair Boekhouden

De nieuwe druk van de Boekhoudmodule is aangepast aan de laatste interpretatie van het
examenprogramma Elementair Boekhouden van de Associatie voor Praktijkexamens. Dat
betekent dat het beschikbaar stellen van stockdividend en het uitreiken van stockdividend
zijn opgenomen en dat bij de winstverdeling van nv’s het onderdeel tantièmes is geschrapt.

Het examen wordt tegenwoordig online gemaakt, meer informatie is te vinden op de
website van de associatie.

http://www.uitgeverij-stoffels.nl/wp-content/uploads/Toelichting-samenstelling-tablet-en-combipakketen-2014.pdf
http://www.associatie.nl/examen/10.html


 Nieuwe drukken schooljaar 2014-2015 per 1 mei 2014 leverbaar

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

 Het Rekenwonder 6e druk (Excel 2013)
Uiteraard is er ook een nieuwe druk van de bijbehorende uitwerkingenboekjes en
docentenhandleidingen.
Alle prijzen en ISB-Nummers zijn te vinden op de nieuwe bestellijst.

 Docentenwebsite Uitgeverij Stoffels

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de nieuwe docentenwebsite. Niet alleen de inlog-
procedure wordt anders maar ook de structuur wordt anders van opzet. Verder worden alle
open en gesloten opgaven aangepast aan het verhoogde hoge btw-tarief en worden de
opgaven geactualiseerd. De nieuwe docentenwebsite zal aan het begin van het nieuwe
schooljaar beschikbaar zijn.

 Examenbesprekingen M&O van de VECON

Deze vinden plaats op:

 woensdag 14 mei 2014 van 15.00 tot 16.30 uur M&O havo

 maandag 19 mei 2014 van 14.30 tot 15.30 uur M&O vwo
Op de website van de VECON staan de locaties.

http://www.uitgeverij-stoffels.nl/wp-content/uploads/BESTELFORMULIER-2014-20151.pdf
http://www.vecon.nl/

