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Resultaatverbeteringstoets 
Scholen moeten na 4 juni een resultaatverbeteringstoets (rvt) aan die 
leerlingen aanbieden die hun cijfer voor het vak economie willen 
verbeteren. Deze toets wordt niet landelijk aangeboden, bijvoorbeeld door 
het Cito, en dus moet iedere school er zelf een maken. 
 
Om docenten hierin te ondersteunen gaat de LWEO een rvt voor economie 
en bedrijfseconomie/M&O, havo en vwo maken. De toetsen zullen bestaan 
uit nieuwe, actuele opgaven waarin alle examenlesbrieven aan bod komen. 
De toets zal worden aangeboden via de beveiligde docentenwebsite. Alle 
docenten die hierop aangesloten zijn zullen binnenkort hierover 
geïnformeerd worden. 
Voor meer informatie over de rvt, zie de website van het Cito. 
 

 Domeinen per lesbrief 
Onder het kopje Divers staat op de beveiligde docentenwebsite een 
overzicht voor havo en vwo van welk (sub)domein in welke lesbrief aan de 
orde komt. Dit alles uitgesplitst per hoofdstuk. 

 Toelichting op antwoorden 
In de nieuwe docentenhandleidingen voor havo en vwo wordt op de 
antwoorden van de gesloten zelftestvragen nu ook een toelichting 
gegeven.  

 Scholenstrijd 
Scholenstrijd is een beleggingscompetitie voor economiedocenten en -
leerlingen compleet met lesmateriaal. Onlangs heeft Scholenstrijd een 
online les gegeven: Slapend rijk of slapeloze nachten? Deze voor iedereen 
interessante les kan alsnog bekeken worden door bij Scholenstrijd in te 
loggen. Het aanmaken van een account is gratis. 

 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 
LWEO BV". 
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 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 LWEO 
BV". 
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