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Week 12 Wat gaan we leren? Hoe doen we dat? Opmerkingen Hulpmiddelen

We maken deze week de opgaven van Maak de opdrachten uit je boek op Deze opdrachten maken en In onderstaande link
van paragraaf 6.1 en 6.2 bladzijde 162-169 uiterlijk vrijdag 20 maart via wordt uitleg gegeven:

magister inleveren (in Word,
16 mrt Let op: probeer het zelf te maken met Dit zijn 22 opdrachten, dus best lettertype arial 12). over het productieproces van

t/m behulp van je boek en de bijgesloten links. veel! Onderschat het niet en maak grondstof tot eindproduct.
20 mrt het serieus! Let op: je doet het niet Klik hierop!

voor mij, maar voor jezelf!
over de afschrijvingsmethode

Ik probeer in het weekend alles na Let op: het klinkt kinderachtig, Klik hierop!
te kijken en uiterlijk maandag jouw maar ik ga wel bijhouden wie 
werk terug te sturen zijn werk maakt en tijdig inlevert! over het verschil tussen
met feedback en het antwoordenblad. concrete- en abstracte markt.

Klik hierop!

over de marktevenwicht
Kijk tot 07:10 voor instructie!!!
Klik hierop!

Week 13 Wat gaan we leren? Hoe doen we dat? Opmerkingen Hulpmiddelen

We maken deze week de opgaven Maak de opdrachten uit je boek op Deze opdrachten maken en In onderstaande link
van paragraaf 6.3 en 6.4 bladzijde 170-177 en de herhalingsopgaven uiterlijk vrijdag 27 maart via wordt uitleg gegeven

magister inleveren (in Word,
23 mrt Let op: probeer het zelf te maken met Dit zijn 28 opdrachten, dus best veel! lettertype arial 12). hoe je de nettowinst moet berekenen

t/m behulp van je boek en de bijgesloten links. Onderschat het niet en maak Klik hierop!
27 mrt het serieus! Let op: je doet het niet 

voor mij, maar voor jezelf! hoe je van verkoopprijs naar
consumentenrpijs gaat (btw)

Ik probeer in het weekend alles na Let op: het klinkt kinderachtig, Klik hierop!
te kijken en je uiterlijk maandag jouw maar ik ga wel bijhouden wie 
werk terug te sturen zijn werk maakt en tijdig inlevert! over productiecapiciteit
met feedback en het antwoordenblad. Klik hierop!

en
Hierop!

over arbeidsproductiviteit
Klik hierop!

Week 14 Wat gaan we leren? Hoe doen we dat? Opmerkingen Hulpmiddelen

We maken deze week de opgaven Maak de opdrachten in je boek. Deze opdrachten maken en In onderstaande link
van paragraaf 7.1 en 7.2 uiterlijk vrijdag 3 april via wordt uitleg gegeven

magister inleveren (in Word,
30 mrt Let op: probeer het zelf te maken met Dit zijn 25 lastige opdrachten. lettertype arial 12). (taken van) de overheid

t/m behulp van je boek en de bijgesloten links. Onderschat het niet en maak Klik hierop!
3 apr het serieus! Let op: je doet het niet 

voor mij, maar voor jezelf! over de sociale zekerheid
Klik hierop!

Ik probeer in het weekend alles na Let op: het klinkt kinderachtig,
te kijken en je voor maandag jouw maar ik ga wel bijhouden wie 
werk terug te sturen. zijn werk maakt en tijdig inlevert!

Nog meer ondersteuning nodig? Klik dan op onderstaande link
zie hier
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