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 P incode Tweede Fase:  de  besTe  keuze  voor heT nieuwe examen!

optimale ondersteuning via het 
docentenpakket
Het Docentenpakket bevat een zeer uitgebreide 
docentenhandleiding met tijdbesparende tips en 
aanwijzingen voor het uitvoeren van de experimenten. 
Verder vindt u in het pakket toetsen, schoolexamens 
en antwoorden. Naast de Digizine bevat het Docenten-
pakket de Digicoach; een uitgebreide presentatietool 
waarin alle afbeeldingen uit het boek zijn opgenomen. 
Tevens kunt u eigen materiaal eenvoudig toevoegen 
in de Digicoach. Ideaal voor gebruik van een beamer 
of interactive whiteboard in de klas.

vraag nú de proefkaternen aan!
Vraag nu online de proefkaternen en beoordelings-
exemplaren aan via www.pincode.noordhoff.nl. 
Als u de code van het pasje invult, ontvangt u ze gratis. 
Meer informatie? Bel of mail ons: 050 - 522 6776, 
vo@noordhoff.nl.  Wij helpen u graag verder.

arrangement:  functioneel en praktisch

Havo Vwo

Theorieboek  Leerjaar 4/5 Leerjaar 4/5/6
Contexten I + ICT Leerjaar 4/5 Leerjaar 4/5
Contexten II: Examenvoorbereiding + ICT Leerjaar 5 Leerjaar (5)/6
Docentenpakket ( jaarlijkse licentie) Leerjaar 4/5 Leerjaar 4/5/6
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Schooljaar 2010/2011 verschijnt de compleet 
vernieuwde Pincode voor de Tweede Fase. Het 
betrouwbare vervolg op Pincode onderbouw. 
Pincode Tweede Fase is een compacte methode 
die garant staat voor een solide voorbereiding op 
het nieuwe examen. Met een apart theorie- en 
contextenboek, een examenvoorbereiding en 
veel aandacht voor rekenvaardigheden. U en uw 
leerlingen kunnen direct met deze glasheldere 
methode aan de slag. 

De nieuwe PincoDe voor De TweeDe Fase
Voor het beste resultaat op het nieuwe examen!

Pincode en het nieuwe examenprogramma
De kern van het nieuwe examenprogramma is het onder-
scheid tussen concepten (theorie) en contexten (praktijk). 
Leerlingen moeten met behulp van acht economische 
concepten verschillende economische verschijnselen 
(contexten) leren begrijpen. Daarnaast moeten er twee 
experimenten uitgevoerd worden. De nieuwe Pincode 
Tweede Fase biedt de concepten en contexten aan in een 
apart theorie- en contextenboek met daarbij een uitge-
breide rekenmodule en een examentrainer. In het theo-
rieboek en het Docentenpakket zijn tien experimenten 
uitgewerkt. Het theorie- en contextenboek zijn nauw met 
elkaar verweven. De methode is zo opgezet dat u zowel 
kunt starten met de theorie als met de contexten.  

compact theorieboek met degeli jke 
begripsdefinit ies
In het compacte theorieboek komen alle acht verplichte 
concepten en het bijbehorend economisch begrippenka-
der gedegen en overzichtelijk aan de orde. De verklaring 
en betekenis van de begrippen staat centraal. Dit gebeurt 
in duidelijke, leerlinggerichte taal. Iedere paragraaf in het 
theorieboek bevat kernachtige oefenopgaven waarmee 
de behandelde stof direct geoefend kan worden.

contexten i :  de theorie in prakti jk 
Met het uitgebreide contextenmateriaal kan de leerling 
via een context de behandelde theorie toepassen. Anders-
om starten is ook mogelijk: de leerling maakt zich de 
theorie dan via de context eigen. Het contextenboek biedt: 

 contexten per paragraaf/hoofdstuk;
 verplichte contexten;
 onderzoekssuggesties en keuzeonderwerpen;
 een uitgebreide rekenmodule.

Het contextenmateriaal is geperforeerd en is geschikt voor 
een multomap. Ideaal voor losse aanvullingen!

contexten i i :  examenvoorbereiding
Contexten II biedt een solide examentraining met een 
grote verzameling aan contextopgaven, die vanuit één of 
meerdere concepten geanalyseerd kunnen worden. Ook 
zijn proefexamens opgenomen. Contexten II is een gron-
dige examentrainer die de leerling optimaal voorbereidt 
op het eindexamen. 

Geschikt  voor zelfstandig werken
Met de nieuwe Pincode kunnen uw leerlingen uitstekend 
zelf aan het werk. In één oogopslag is duidelijk hoe de 
methode werkt. De methode is prettig leesbaar en valt 
op door de werkbare en overzichtelijke structuur. Alles 
heeft een vaste plek en de gevarieerde opdrachten ver-
wijzen steeds herkenbaar naar de theorie.

ruime aandacht voor rekenvaardigheden
Het theorieboek bevat aparte rekenblokken en 
-opdrachten. Het contextenboek biedt een rekenmodule 
met opgaven die aansluiten bij de theorie. Uniek is het 
speciale kader over rekenen bij wiskunde: ‘Zo doe je 
het bij wiskunde’. Ook de examentrainer besteedt veel 
aandacht aan rekenen. Ten slotte is er een online reken-
module, gericht op extra en zelfstandig oefenen.

Nieuwsgierig? Vraag nú via www.pincode.
noordhoff.nl proefkaternen en gratis
beoordelingsexemplaren aan!

Eindopgaven over 
de hele paragraafIntroductietekst Actuele en verplichte contexten Gevarieerde bronnen: grafieken, 

krantenberichten, cartoons

Uitgebreide rekenmodule met 
veel extra rekenopgaven

icT voor variat ie en verdieping
De ICT bij Pincode Tweede Fase biedt u talloze mogelijk-
heden om de stof te verlevendigen. De ICT bevat web-
dossiers, minicursussen met animaties en video’s, een 
digitale rekenmodule en een experiment in de vorm van 
een game.

actualiteit  in de klas met de digiz ine 
De Digizine is een sprankelend digitaal magazine met 
actueel lesmateriaal, artikelen, filmpjes rondom onder-
werpen uit het examenprogramma en drie actuele, direct 
inzetbare casussen. De Digizine is onderdeel van het 
Docentenpakket en verschijnt 3 x per jaar. Met de Digizine 
bent u  verzekerd van de actualiteit in de klas!

Maak nu kennis met de Digizine!  
Ga naar www.pincode.noordhoff.nl 
en bekijk de Digizine.

Havo: korte teksten en op-
gaven wisselen elkaar af

Aparte vwo editie 
Begrippen in kantlijn

Groene rekenblokken

Vwo: oefenopgaven aan het 
einde van de paragraaf

 Verwijzing naar theorieboek
Wat je moet kennen en kunnen


