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Inleiding
MAX staat voor onze nieuwe blended lesmethodes die altijd up-to-date zijn. Bij MAX mogen leerlingen de boeken houden en krijgen ze altijd
toegang tot de online leeromgeving. Boeken en online versterken elkaar. Dit betekent dat we voor Economisch bekeken 4 vmbo-b/k/gt elke
twee jaar een nieuwe release uitbrengen. Dit doen we op basis van feedback die we ontvangen van docenten en leerlingen en wijzigingen in
het curriculum als die er zijn. Op basis van de releases worden ook alle online materialen aangepast zoals de docentenhandleiding, de
antwoordmodellen, de eindtoetsen en Test jezelf.

Wat gaat er veranderen in de online leeromgeving en de boeken van 4B-4K-4GT?
Highlights
➢ Leerdoelen per paragraaf worden aan het begin van het hoofdstuk weergegeven.
➢ Nieuwe btw-tarieven zijn doorgevoerd in de leerteksten en opdrachten.
➢ Opdrachten, tabellen en grafieken zijn waar nodig geactualiseerd.
➢ Nieuw: Een extra eindtoets per hoofdstuk die de leerlingen voorbereidt op het examen.
o De nieuwe eindtoets heeft de vorm, de vraagstelling en het taxonomieniveau zoals in het examen.
In het schema zie je per paragraaf of en zo ja in welke mate er wijzigingen zijn en invloed zouden kunnen hebben op je lesvoorbereiding. We
hebben verschillende wijzigingen aangebracht, van eenvoudige tekstcorrecties tot het vervangen van opdrachten of het veranderen van
onderdelen van opdrachten.
Legenda
Geen wijzigen doorgevoerd
Wijzigingen hebben geen invloed op je lesvoorbereiding
Wijzigingen hebben mogelijk invloed op je lesvoorbereiding
Wijzigingen hebben zeker invloed op je lesvoorbereiding
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Tekstcorrecties en actualisatie
Tekstcorrecties, aanpassingen in leerteksten en opdrachten
Flinke aanpassingen in leerteksten, opdrachten en bronnen
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4B
Par. 1

Par. 2

Par. 3

Hoofdstuk 1
Werken voor de winst
Hoofdstuk 2
Werk en bedrijf
Hoofdstuk 3
Werkloos
Hoofdstuk 4
Nederland in de wereld
Hoofdstuk 5
De wereld om je heen
Hoofdstuk 6
Examenvoorbereiding

Par. 4

Par. 5

Rekentrainer

Examentrainer

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Rekentrainer

Examentrainer

4K
Par. 1
Hoofdstuk 1
Werken voor de winst
Hoofdstuk 2
Productie en technologie
Hoofdstuk 3
Werkloos
Hoofdstuk 4
Nederland in de wereld
Hoofdstuk 5
Samen in de wereld
Hoofdstuk 6
Examenvoorbereiding
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Par. 2

Par. 3

Par. 4

Par. 5

Par. 6

Par. 7
Nvt
Nvt

Nvt

Nvt

Nvt
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Nvt

Nvt
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4 GT
Par. 1
Hoofdstuk 1
Werken voor de winst
Hoofdstuk 2
Werkloos
Hoofdstuk 3
Geld voor de overheid
Hoofdstuk 4
Inkomen
Hoofdstuk 5
Nederland in de wereld
Hoofdstuk 6
Samen in de wereld
Hoofdstuk 7
Examenvoorbereiding
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Par. 2

Par. 3

Par. 4

Par. 5

Par. 6

Par. 7

Rekentrainer

Examentrainer

Nvt
Nvt

Nvt

Nvt

Nvt
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Nvt

Nvt

