4 havo en 4 vwo/gym
Releasenotes 2021 (wijzigingen 2021)

Of Course! is een MAX-methode. MAX staat voor onze nieuwe blended lesmethodes die altijd up-todate zijn. Op basis van opmerkingen en suggesties van docenten en inzichten uit learning analytics*
verbeteren we continu de kwaliteit van het digitale lesmateriaal. Ook actualiseren we tweejaarlijks
het materiaal op papier. Hierdoor werk je nooit meer met een verouderde lesmethode.
In 2020 zijn het leerwerkboek en de MAX-omgeving van 4 havo en 4 vwo-gymnasium aangepast.
De belangrijkste wijzigingen vind je hier:

* Learning analytics: antwoorden op opdrachten worden anoniem verzameld. Als bijvoorbeeld een opdracht door een groot
aantal leerlingen niet goed wordt beantwoord, kijken we of er iets aan de hand is met die opdracht en passen we indien
nodig de opdracht aan.

Of course 4 havo 2021
•

•
•
•
•

In het leeropdrachtenboek zijn in unit 1 twee leesteksten geactualiseerd, in lesson 2 en
lesson 3. Ook de woordenlijsten en opdrachten zijn hierop aangepast. Dit heeft overigens
geen gevolgen voor het vocabulaire in de toetsen. De woorden die bevraagd worden in de
toetsen zijn ongewijzigd.
Een tweetal video’s is vervangen in de online omgeving.
Kleine foutjes in de boeken zijn hersteld.
Waar het relevant is, zijn de aanpassingen in het boek ook in de online-omgeving
opgenomen.
Er is een B-versie van alle vaardigheidstoetsen.

Of course 4 vwo 2021
•

•
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•
•
•
•

In het leeropdrachtenboek zijn in unit 1 twee leesteksten geactualiseerd, in lesson 1 en
lesson 4. Ook de woordenlijsten en opdrachten zijn hierop aangepast. Dit heeft overigens
geen gevolgen voor het vocabulaire in de toetsen. De woorden die bevraagd worden in de
toetsen zijn ongewijzigd.
In de online omgeving is een video vervangen.
Een aantal opdrachten is aangepast omdat ze te eenvoudig waren voor het niveau vwo.
Ontbrekende expressions zijn toegevoegd aan de Study Box zodat alle expressions uit het
reference book ook in het leerwerkboek staan.
Kleine foutjes in de boeken zijn hersteld.
Waar het relevant is, zijn de aanpassingen in het boek ook in de online-omgeving
opgenomen.
Er is een B-versie van alle vaardigheidstoetsen.
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