






Deze druk is door de vereniging DBK-na verzorgd door
Jan Frankemölle, Rob Knoppert en Pierre van Meeuwen.
Eindredactie: Ruud Koot.

Dit is het derde boek van de reeks mhv
(mavo/havo/vwo) die geschikt is gemaakt voor de
basisvorming. Dit deel bevat zowel de kerndoelen
van de basisvorming als de onderbouwstof die nood-
zakelijk is voor de voorbereiding op het eindexamen
mavo C/D-niveau, havo en vwo. De kerndoelen
behoren tot de leerstof die voor leerlingen van alle
opleidingen verplicht is.

In dit boek is de leerstof voor de basisvorming - de
kerndoelen - vervlochten in de normale onderbouw-
stof. je kunt dus niet eenvoudig nagaan of je met
leerstof voor de basisvorming of 'normale' onder-
bouwstof te maken hebt.

Dit boek sluit aan op deel lmhv en behandelt de
volgende onderwerpen:
- magneten
- elektriciteit thuis
- lichtbeelden
- elektrische spanning
- geluid
- optrekken en afremmen
- temperatuur en warmte

Wij hopen dat zowel leerlingen als docenten ook dit
boek met plezier zullen gebruiken.
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd, opge
slagen in een geautomatiseerd gegevensbe
stand, of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, me-
chanisch, door fotokopieën, opnamen, of
enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze
uitgave is toegestaan op grond van artikel
16b Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20
juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het
Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471, er
artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de
daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedin
gen te voldoen aan de Stichting Reprorecht.
(Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor
het overnemen van gedeelte(n) uit deze uit
gave in bloemlezingen, readers en andere
compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet
1912) dient men zich tot de uitgever te
wenden.
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