
Introductie
De ConjunctuurBekerStrijd is dit jaar weer een groot 
succes! Wij hebben alle inzendingen ontvangen en zijn 
druk bezig met het bepalen van de winnaar. In deze 
nieuwsbrief staat alles over de ConjunctuurBekerStrijd, 
zoals feitjes, handige links en lesmateriaal. 

Veel leesplezier!
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Ondertussen

Voor de klassen die zich hebben ingeschreven is 
het nu afwachten of ze in de top 3 terecht zijn 
gekomen. In de tussentijd hoeven ze niet stil te 
zitten. We hebben namelijk veel verschillende 
economische artikelen om de les actueel te 
houden. Neem een kijkje! 

Op zoek naar nog beknoptere informatie over de 
economie van Nederland? Hou dan het CBS 
YouTube-kanaal in de gaten. Hier plaatsen we 
regelmatig nieuwe video’s. Kijk bijvoorbeeld eens 
wat onze hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen 
vertelt over de bijdrage die de cultuur en de media 
levert aan de Nederlandse economie. 

Naast de artikelen en video’s hebben we 
ook CBS in de Klas. Hier staat alle 
nieuwe informatie over de 
ConjunctuurBekerStrijd. 
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https://www.cbs.nl/nl-nl/economie
https://www.youtube.com/user/statistiekcbs
https://www.youtube.com/user/statistiekcbs
https://youtu.be/FatK3IOZaLI
https://youtu.be/FatK3IOZaLI
http://www.cbs.nl/cbsindeklas
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De CBS-quiz
Leerlingen kunnen hun Nederlandse kennis testen met de 
CBS-quiz. Door de verschillende thema’s is de quiz ideaal 
voor elk niveau. Geen tijd om de hele quiz te spelen? Volg 
de Instagram van het CBS, want elke woensdag plaatsen 
we de vraag van de week. 

Jouw klas in de aftermovie? 
Alvast voorbereiden op de grote dag? Dit is hoe het vorig 
jaar eraan toeging. 

Overig nieuws 
Zitten jouw leerlingen niet in de  
top 3? Niet getreurd, volgend jaar  
is er een nieuwe kans.  
Foto’s en video’s van hardwerkende 
leerlingen ontvangen wij graag via 
onderwijssite@cbs.nl.  
Ook zijn we benieuwd naar 
ervaringen en meningen over de 
ConjunctuurBekerStrijd 2019/2020. 

20 
scholen in 

Zuid-Holland

7 
scholen
in Utrecht

6 
scholen in
Overijssel

8 
scholen in

 Noord-Brabant

10 
scholen in

 Noord-Holland

    Feitjes

120 klassen 
68 docenten

Meeste docenten per school

Fioretti college Lisse 
3 docenten ingeschreven

OSG De Meergronden Almere 
3 docenten ingeschreven

CS Vincent van Gogh Assen 
3 docenten ingeschreven

Volg ons op social media  
om altijd bij de les te blijven  

met de laatste cijfers. 
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Top 5 meest ingeschreven 
klassen per provincie

Inschrijvingen totaal
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http://www.cbsquiz.nl
http://www.youtube.com/watch?v=gby9riBBxEM 
mailto:onderwijssite%40cbs.nl?subject=
http://www.youtube.com/watch?v=gby9riBBxEM 
https://twitter.com/statistiekcbs
https://www.youtube.com/channel/UCl9j-odTJHo-7R5jH2rIiwQ
https://www.linkedin.com/company/centraal-bureau-voor-de-statistiek/
https://www.facebook.com/statistiekcbs 
https://www.instagram.com/statistiekcbs/

