
Nieuwsbrief Math4all  

24-08-2021, nummer 1 

 

Dit is de eerste nieuwsbrief rond het lesmateriaal voor het VO. 

We zijn van plan om enkele keren per jaar zo’n nieuwsbrief rond te 

sturen aan allen die dit lesmateriaal actief in hun lessen gebruiken. 

In deze nieuwsbrieven zullen we de actuele stand van zaken, eventuele 

nieuwe ontwikkelingen en toekomstplannen kenbaar maken. We hopen 

dan op reacties. 

Verder hopen we dat alle mensen die aan dit project meewerken of die 

een mening hebben over wiskunde op het VO, artikeltjes voor deze 

nieuwsbrief aanleveren. Zo kan het een actief medium worden! 

Math4all is een stichting 

zonder winstoogmerk. 

De pdf-versie van het 

lesmateriaal wordt 

ontwikkeld in 

samenwerking met 

Pragma-ADE. 

             

 

 

Contactinformatie: 

 
f.spijkers@math4all.nl 

a.f.otten@xs4all.nl  

 
00 31 38 477 53 69 

 

Extra informatie: 

www.math4all.nl  

Stand van zaken bij aanvang schooljaar 2021 

Alle lesmateriaal is klaar, zowel in web-versie als in pdf-versie. Als het 

goed is kan iedere deelnemer via de pdf-productiestraat zijn eigen 

readers / katernen maken. 

Mocht er iets niet naar wens gaan: mail of bel Ton Otten.  

Practica grafische rekenmachine: 

De practica voor de grafische rekenmachines zijn in juni/juli volledig 

herzien. Voor vijf typen GR zijn er practica: de TI-84, de TI-nspire, de 

Casio fx-CG50, de HP-prime en de NumWorks. 

Ze zijn allemaal te vinden via het web: 

https://www.math4all.nl/pagina/Practica  

Ze zijn inmiddels op het web ook beschikbaar binnen de 

wiskundepagina’s onder het kopje “Practicum”, waar ook applets en 

AlgebraKIT-oefeningen zijn te vinden. 

GeoGebra-applets: 

In de webversie zijn diverse figuren GeoGebra-applets. 

Omdat we moesten overstappen op een nieuw publicatiemechanisme, 

moeten we van alle applets de afmetingen opnieuw instellen. Omdat dit 

handmatig moet gebeuren, kost het enige tijd om dit te realiseren. 

Veel is klaar, maar mocht iemand een applet tegenkomen waar 

onderaan nog een stukje rooster uitsteekt dat er niet hoort, graag 

melden. 

Inhoudelijke zaken: 
In de zomermaanden is de database grondig opgeschoond waarbij een 
aantal fouten zijn ontdekt en verbeterd. Het is een grote database. 
Ongetwijfeld zitten er nog steeds fouten in het lesmateriaal. Alle 
inhoudelijke fouten graag melden: mail Frits Spijkers. 
 

 Verder op de volgende pagina 
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Wie deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen kan zich afmelden bij Ton Otten of Frits Spijkers. 

 

Toetsen 

Wellicht is het een goed idee om met alle gebruikers toetsopgaven uit te 

wisselen. De op dit moment bestaande toetsenbank bestaat uit de 

opgaven die al in het lesmateriaal zitten bij “Testen”. 

We willen daar graag nieuwe opgaven aan toevoegen die voor het 

(automatisch) samenstellen van toetsen kunnen worden gebruikt. 

Dergelijke opgaven gaan we zelf zoeken en maken, maar we hopen ook 

op bijdragen van jullie kant. Daarvoor zijn twee mogelijkheden: 

• Zelf dergelijke opgaven in xml maken.  

We bieden daarvoor een korte cursus aan. 

• Opgaven aanleveren bij Frits Spijkers die ze dan gaat omzetten naar 

xml en figuren tekent in svg. (Daar gaat wat tijd overheen.) 

Gebruikersbijeenkomsten 

We hebben plannen om met de beperkte groep van scholen die nu het 

Math4all lesmateriaal voor het VO in hun klassen werken, 

bijeenkomsten te houden. 

Dit kan op twee manieren vorm krijgen: 

• Een bezoek van onze kant op jullie locatie. 

• Een gezamenlijke bijeenkomst ergens centraal in het land, waar dan 

wel kosten aan zijn verbonden. 

Graag horen we wat jullie voorkeur heeft. 


