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Bestellingen zomer 2020 
De scholen die een van de LWEO-methodes voor economie en/of 
bedrijfseconomie 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. 

 Havo-examen 2021 en 2022 
Onder het kopje Examenzaken op www.lweo.nl leest u wat u niet meer 
hoeft te behandelen in de lesbrieven Jong en Oud en Verdienen en 
Uitgeven voor de havo-examens 2021 en 2022. 

 Havo-examen 2023 
Binnenkort verschijnt de nieuwe syllabus voor het havo-examen 2023. 
Deze zal gepubliceerd worden op de website van het examenblad. Houdt 
deze pagina in de gaten. De LWEO zal volgend schooljaar veel lesbrieven 
aanpassen aan deze nieuwe syllabus. Informatie hierover volgt later. 

 Scholingsbijeenkomst vwo 
De LWEO organiseert op donderdag 5 november aan het eind van de 
middag een scholingsbijeenkomst over het nieuwe model uit de syllabus 
voor het vwo-examen 2023 en wat de gevolgen zullen zijn voor de 
lesbrieven.  

 Vwo-domeinen 2023 gekoppeld 
Onder het kopje Divers staat op de beveiligde docentenwebsite een 
overzicht voor het vwo welk (sub)domein uit de syllabus 2023 in welke 
lesbrief aan de orde komt. Dit alles uitgesplitst per hoofdstuk. Het 
overzicht is nog niet klaar omdat er nog gewerkt wordt aan de herziening 
van bepaalde lesbrieven. 
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 Filmpjes bij de lesbrieven 
Docent Peet Pols heeft een aantal filmpjes op Youtube.com gezet met 
uitleg bij de lesbrieven van de LWEO. U vindt deze uitgebreide filmpjes 
door te zoeken op ‘Economie Polshoogte’.  

 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 
economie LWEO BV". 

 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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