MET ONTDEKKEN
VAN ONZE NIEUWE EDITIE NU REKENEN

Met NU Rekenen klaar voor de nieuwe rekeneisen!
Nieuwe editie NU Rekenen om jou en je studenten
optimaal voor te bereiden op de nieuwe rekeneisen.

Het ministerie van OCW heeft besloten om de invoering van de nieuwe rekeneisen
met een jaar uit te stellen. Wij zijn doorgegaan met het ontwikkelen van een vernieuwde
blended rekenmethode. Vanaf komend schooljaar 2021-2022 kun jij al starten met
deze nieuwe editie!
Interesse? Neem contact op met je accountmanager!

Onderzoek behoeften docenten

Onderzoek onder docenten mbo toont aan dat:
• er grote niveauverschillen in een klas zijn
• de motivatie onder studenten laag is
• je als docent grip wil houden op het leerproces

Het nieuwe NU Rekenen

Een nieuwe editie NU Rekenen met focus op:
• voorbereiding op het nieuwe rekenexamen NU Rekenen
• functionele en motiverende opdachten met feedback
• flexibel beschikbaar als boek, online licentie of als combipakket

Wat kun je verwachten?
Motiverend lesmateriaal

Zelfstandig waar mogelijk

Functionele opdrachten
over echte situaties.
Eigentijds en actueel
lesmateriaal.

Grip op het leerproces

Studenten werken op
eigen niveau.
Slimme opdrachten met
feedback.

Jij bepaalt differentiatie
en routes.
Duidelijke dashboards
om te kunnen bijsturen.

Jij bepaalt de route

Begin je met domeinen of liever met de themaopdrachten.
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Op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen van NU Rekenen?

Je kunt het Excelbestand gebruiken dat in de
digitale omgeving staat.

stappen

Schrijf je in voor de
Reken Update.

Interesse in het nieuwe
NU Rekenen?
Neem contact op met jouw
accountmanager.

1 Zoek een recept op (met minimaal 6 ingrediënten).
2 Reken de hoeveelheid benodigde ingrediënten om naar 6 personen.
W.
noordhoff.nl/mbo/advies
3 Maak een boodschappenlijstje. Bekijk wat je moet kopen en watT.je al in huis
hebt,
088-5226622
E.
salesbve@noordhoff.nl
zoals bijvoorbeeld kruiden.
4 Bereken de kosten voor de boodschappen bij verschillende supermarkten.
Ga naar de website van een supermarkt en stop de benodigde boodschappen in
je winkelmandje.

