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Lesgeven tijdens sluiting scholen 
Nu de scholen in Nederland gesloten zijn is er veel vraag naar tijdelijke 
digitale oplossingen. 
De LWEO biedt aan de gebruikers van haar methoden LWEOplus totaal 
voor onderbouw, havo- en vwo-bovenbouw kosteloos aan voor de periode 
dat de scholen in Nederland gesloten zijn. 
Ook Oefen Adapt en Methode Adapt havo en vwo en Methode Adapt 3e 
klas worden, met dank aan Dedact-Learnbeat, tot de mei vakantie 
kosteloos aangeboden. 
 
Stuur een e-mail aan postbus@lweo.nl om een van deze producten 
tijdelijk aan te vragen. 

 Nieuwe druk 2020 
Voor het schooljaar 2020-2021 verschijnen van de volgende titels een 
nieuwe druk: 
 

Omschrijving Druk ISBN 
Havo   
Lesbrief Verdienen en Uitgeven 4 9789461103031 
Uitwerkingen Verdienen en Uitgeven 4 9789461103048 
Docentenhandleiding havo 9 9789461103055 
Vwo   
Lesbrief Levensloop 5 9789461103000 
Uitwerkingen Levensloop 5 9789461103017 
Docentenhandleiding Vwo 9 9789461103024 

 
U kunt deze titels nu al bestellen. Zodra ze beschikbaar zijn worden ze u 
toegestuurd. 
De prijslijst en folder 2020 treft u op onze website aan. 

 Hoe te leren met de lesbrieven 
Op de docentenwebsite hebben we onder het kopje Divers een document 
geplaatst met tips voor leerlingen hoe te leren met de lesbrieven. U kunt 
dit document voor uw leerlingen vermenigvuldigen. 

 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". 

mailto:Postbus@lweo.nl
mailto:nieuwsbrief@lweo.nl?subject=aanmelden%20/%20afmelden
mailto:bestelling@lweo.nl?subject=bestelling
http://www.lweo.nl/
https://lweo.nl/nieuws/nieuwsbrieven
https://lweo.nl/nieuws/nieuwsbrieven
mailto:postbus@lweo.nl
mailto:postbus@lweo.nl?subject=Bestellen%20nieuwe%20drukken%202020
https://lweo.nl/algemeen-3/prijslijstisbn
mailto:nieuwsbrief@lweo.nl?subject=opgave%20nieuwsbrief%20economie%20LWEO


 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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