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Nieuw
Pincode vmbo 
onderbouw
5e editie

Nieuw! Digitaal lesmateriaal met 
meerwaarde 
Pincode 5e editie onderbouw is een van de nieuwste 
multimediale methoden van Noordhoff Uitgevers. 
Belangrijk onderdeel van de methode is Pincode 
online, digitaal lesmateriaal voor docent en leer-
ling. Via www.pincode.noordhoff.nl krijgt u toe-
gang tot dit overzichtelijke, levendige en afwisse-
lende online lesmateriaal.

Alles overzichtelijk op één plek
Al het materiaal voor uw lessen staat overzichtelijk 
bij elkaar op één plek. U vindt hier onder andere:

  de complete inhoud van de methode die   
 u klassikaal kunt presenteren;

  veel kant-en-klaar toetsmateriaal.

Daarnaast biedt de methode u tal van nieuwe 
functionaliteiten. U kunt:

  materiaal toevoegen en dit, als u dat wilt, 
 uitwisselen en delen met uw leerlingen en 
 collega’s van binnen of buiten de school; 

  huiswerk plannen en leerstof arrangeren;
  de voortgang van uw leerlingen volgen en zien  

 wat hun resultaten zijn.
 

vo@noordhoff.nl

050 522 67 76

Noordhoff Uitgevers
Afd. klantenservice VO
Postbus 58
9700 MB Groningen

Aanvragen beoordelingsexemplaar
Overtuig uzelf en maak kennis met de nieuwe Pincode. Vraag vandaag nog een 
beoordelingsexemplaar aan via www.pincode.noordhoff.nl of via de antwoordkaart. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Pincode? Bel of mail ons via 050 522 6776 of 
vo@noordhoff.nl of vraag een presentatie op school aan via de antwoordkaart.

Pincode online voor leerling 
én docent 
Pincode online voor de leerling
De digitale component is per stream uitgebreid 
met extra leer- en oefenmateriaal. Het resultaat: 
een modern ICT-aanbod waarin alle nieuwste 
ontwikkelingen en digitale mogelijkheden zijn 
verwerkt. 
Het digitale lesmateriaal bestaat uit:

  toetsmateriaal in de vorm van oefentoetsen   
 en toepassingstoetsen;

  drill-and-practice games;
  extra rekentoetsen;
  oriëntatie op beroep;
  minicursussen en webquests.

Pincode Docentenpakket online
Het Docentenpakket neemt u veel werk uit handen. 
Het pakket biedt volop extra digitaal lesmateriaal, 
ondersteuning, service en handige tips waaronder:

  docentenhandleiding, antwoorden en toetsen;
  vier x per jaar actueel digitaal magazine 

 (Digizine);
  een presentatietool voor het digitale schoolbord;
  powerpoints per paragraaf; 
  leerlingvolgsysteem.

Nieuw arrangement 
Vmbo-basis(/kader) 
- Leerwerkboek basis(/kader) 2A
- Leerwerkboek basis(/kader) 2B
- ICT: Pincode vmbo-basis 2 online 
 (los verkrijgbare licentie voor € 7,40 per jaar)

Vmbo-kgt
- Leerboek vmbo-kgt 2
- ICT: Pincode vmbo-kgt 2 online 
 (los verkrijgbare licentie voor € 7,40 per jaar)

Vmbo-t/havo
- Leerboek vmbo-t/havo 2
- ICT: Pincode vmbo-t/havo 2 online 
 (los verkrijgbare licentie voor € 7,40 per jaar)

Oefenboek Rekenen vmbo

Docentenpakket Pincode onderbouw 
(o.a. handleiding, toetsen en antwoorden)
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Pincode serieoverzicht
leerjaar 6      vwo

leerjaar 5    havo vwo

leerjaar 4 basis 4 kader 4 gt 4 havo vwo

leerjaar 3 basis 3 kader 3 gt 3 havo vwo

leerjaar 2 bk kgt vmbo-t/h havo/vwo vwo 

Nieuw! De methodelicentie van 
Pincode
Dit jaar introduceert Noordhoff Uitgevers de 
methodelicentie. Al het beschikbare papieren 
en digitale lesmateriaal, voor een vaste prijs 
per leerling per jaar. Altijd kunnen schrijven in 
werkboeken. Altijd de nieuwste edities. En u 
kunt ieder jaar kiezen voor de ideale mix van 
boeken, computer en tablet om zo zelf te bepa-
len wat past bij uw manier van lesgeven. 

Ontdek de voordelen van de methodelicentie 
op www.pincode.noordhoff.nl 
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Lesgeven op maat   
Met de nieuwe Pincode onderbouw kunt u àl uw leerlingen op maat 
bedienen. Per stream zijn de mogelijkheden voor differentiatie uitgebreid. 
Nieuw is de uitgebreide online component voor leerling en docent bij 
elke stream. Dit digitale lesmateriaal biedt u en uw leerlingen eigen-
tijdse mogelijkheden om met het vak aan de slag te gaan. Een prachtig 
instrument om uw tijd zo effi ciënt mogelijk in te delen.

De meest             
  succesvolle 
methode 
economie 
         in de 
onderbouw
   is volledig   
geactualiseerd!

Pincode, de grootste methode economie in de onderbouw en het 
vmbo, is geactualiseerd en nòg beter afgestemd op de wensen 
van gebruikers. Pincode 5e editie onderbouw heeft een compleet 
arrangement voor elke stream in de onderbouw. De nieuwe 
Pincode biedt vijf aparte edities voor klas twee: vmbo-basis(/kader), 
vmbo-kgt, vmbo-t/h, havo/vwo en vwo. Voor klas 3 zijn er aparte 
boeken voor havo en vwo. De nieuwe Pincode vmbo onderbouw sluit 
naadloos aan op de 5e editie vmbo bovenbouw, een editie die bij-
zonder enthousiast is ontvangen en op grote schaal is ingevoerd! Nieuw! Oriëntatie op beroep en 

opleiding
De nieuwe editie besteedt meer aandacht aan het 
vak economie in de praktijk. Zo biedt elk hoofdstuk 
oriëntatie op beroep of opleiding. Daarin leren 
leerlingen meer over wat ze met het vak economie 
kunnen, voor welke opleidingen en welke beroepen 
het vak belangrijk is. Een motiverende aanpak die 
de interesse voor uw vak zeker opwekt. 

Nieuw! Extra differentiatie bìnnen de streams
Pincode is er voor elk type leerling, voor elk niveau. Ook 
binnen een klas kunt u met de nieuwe Pincode gemakkelijk 
differentiëren, onder andere via de speciale verdiepings-
paragrafen in elk hoofdstuk.

Nieuw! Leerwerkboek voor basis(kader)
Nieuw is het leerwerkboek voor vmbo basis(kader). 
In dit leerwerkboek mogen leerlingen zelf hun 
antwoorden opschrijven. Alles overzichtelijk bij elkaar, 
dat werkt voor deze leerlingen het beste!

Nieuw! Apart oefenboek rekenen 
speciaal voor vmbo onderbouw
Rekenvaardigheid is belangrijk. Daarom besteedt 
de nieuwe Pincode nòg meer aandacht aan reke-
nen. Elk hoofdstuk start met voorkennis rekenen 
en eindigt met een speciale rekenparagraaf waar 
de benodigde rekenvaardigheden getraind worden. 
Nieuw is het aparte oefenboek rekenen speciaal 
voor het vmbo onderbouw en online extra reken-
toetsen. Zo kunt u er zeker van zijn dat het goed 
komt met het rekenniveau.

Nieuw! De actualiteit in de klas met 
Digizine
Vmbo-leerlingen raakt u met concrete voorbeelden 
uit hun alledaagse leefwereld. Daarom verbindt 
de nieuwe Pincode theorie met de praktijk van al-
ledag. Prikkelende openingsvragen, aansprekende 
teksten en eigentijdse beelden: de nieuwe Pincode 
is leerlinggerichter dan ooit. U krijgt bovendien vier 
keer per jaar het digitale magazine met actuele 
artikelen en opdrachten. Met het Digizine brengt u 
het vak direct tot leven in de klas.
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Nieuw! Apart oefenboek rekenen  Apart oefenboek rekenen 

Bij elk hoofdstuk 

extra oefenen 

met rekenen.

Uw Pincode voor toegang 
tot succes op elk niveau!

Wat goed was, blijft
U wilt het liefst dat uw leerlingen direct zelfstandig 
met de methode aan de slag kunnen? Daar kunt u ook 
bij deze nieuwe Pincode op rekenen. Want al het goede 
van de vorige editie, vindt u in deze editie terug. Ook 
de nieuwe Pincode is een mooi vormgegeven methode, 
met een glasheldere structuur en een grote hoeveelheid 
opdrachten, herhalingsoefeningen, toetsen en extra 
opgaven. Stuk voor stuk met duidelijke instructie. Heel 
geschikt voor zelfstandig werken dus!

Vertrouwde didactische uitgangspunten 
gehandhaafd
Leerlingen vinden het prettig als theorie en opdrachten 
dicht bij elkaar staan. Daarom vindt u ook in de nieuwe 
Pincode alle leer- en oefenstof in één boek, geheel 
volgens de vertrouwde didactische uitgangspunten 
van Pincode. Korte blokken theorie , direct gevolgd door 
opdrachten gericht op het memoriseren en toepassen 
van de theorie. Kiest u voor Pincode, dan profi teert u van 
jarenlange ervaring en expertise met deze werkwijze. 
Een werkwijze die haar waarde in de praktijk ruim-
schoots heeft bewezen. Bijkomend voordeel is dat 
leerlingen hun werkboek niet kunnen vergeten. 

Nieuw!
speciaal voor vmbo onderbouw
Rekenvaardigheid is belangrijk. Daarom besteedt 
de nieuwe 

Korte blokken 

theorie gevolgd 

door opgaven.
Voor basis 

leerwerkboeken.
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