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Bestellingen zomer 2020 
De scholen die een van de LWEO-methodes voor bedrijfseconomie en/of 
economie in gebruik hebben, hebben de informatie hoe te bestellen rond 
de zomervakantie toegestuurd gekregen. 
 
Mocht u deze informatie niet hebben ontvangen, zie de bestelpagina op 
onze website. 

 Verschillende drukken 
Op de website voor bedrijfseconomie staat voor havo en vwo een overzicht 
wat de verschillen zijn tussen de 1e en 2e drukken van de lesbrieven 
Financiële Zelfredzaamheid, Personeelsbeleid en Interne Organisatie, 
Marktverovering, Financiering en Verslaggeving en Het Resultaat. 

 Monitoring invoering BE 
De SLO volgt de invoering van het vernieuwde examenprogramma voor 
bedrijfseconomie. In mei 2020 heeft de SLO een tweede monitoring 
uitgebracht met de nadruk op de ervaringen van docenten en leerlingen. 
Zie de website van SLO voor het rapport. 

 Nieuwsbrief LWEO voor collega's 
Als uw sectiegenoten nog geen abonnement hebben op deze gratis 
nieuwsbrief, dan kunnen zij een abonnement nemen door een e-mail te 
sturen naar nieuwsbrief@lweo.nl met als onderwerp "opgave nieuwsbrief 
bedrijfseconomie LWEO". 

 Afmelden nieuwsbrief LWEO 
Wilt u de nieuwsbrief van de LWEO B.V. niet meer ontvangen? Mail dit dan 
naar nieuwsbrief@lweo.nl met als onderwerp "afmelding nieuwsbrief 
bedrijfseconomie LWEO". 
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