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Dit is een nieuwsbrief rond het lesmateriaal voor het VO bedoeld voor 

een ieder die een inlog heeft gekregen voor de PDF-versie. 
 

Inhoud: 

• Toetsopgaven bij het HV-materiaal 

• Nieuwe servers 

• Aanpassingen foliostraat voor productie readers 

• Verbeteringen en uitbreiding van het materiaal 

• Bezoek en/of workshops  

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@math4all.nl  

 
00 31 38 477 53 69 

 

Extra informatie: 

www.math4all.nl  

Toetsopgaven bij het HV-materiaal 

Bij het genereren van toetsen worden nu nog de opgaven uit de rubriek 
Testen gebruikt. De kans bestaat dus dat leerlingen de geselecteerde 
opgaven al kennen. Dat is natuurlijk niet echt wenselijk. 
We zijn daarom in juni een traject gestart waarbij we aan ieder 
onderwerp (hoofdstuk) representatieve toetsopgaven koppelen. 
 
In de Foliostraat wordt de beschikbaarheid van een representatieve 
toets achter de hoofdstuktitel aangegeven: Hoofdstuktitel / T13. 
Het getal geeft het aantal beschikbare opgaven aan. 
 
Inmiddels zijn alle onderwerpen van 1,2HV voorzien van representatieve 
toetsen. We gaan er vanuit dat we in de loop van dit jaar de meeste 
hoofdstukken van toetsopgaven hebben voorzien. 
 
Oproep: 
Een beetje hulp bij deze klus is welkom. Heeft u geschikte toetsopgaven 
dan kunt u deze opsturen aan: f.spijkers@math4all.nl. 
Het zou uiteraard fijn zijn als u bij de vraagstukken zou kunnen aangeven 
bij welk hoofdstuk ze kunnen worden ingezet. Daarvoor kunt u deze link 
gebruiken:  
https://math4all.pragma-pod.nl/resources/otherfiles/m4all-overzicht-
beschikbare-hfdn.pdf . 
 

 
Snellere productie van readers 

In verband met de huidige energieprijzen zijn de servers die voor de 
Foliostraat worden ingezet vervangen door energiezuinige machines die 
het tevens mogelijk maken om de klimaatbeheersingsapparatuur uit te 
schakelen. Een investering die zich waarschijnlijk snel terugbetaald. 
Misschien heeft u het bijkomend voordeel ook al opgemerkt: de readers 
worden ongeveer in de helft  van de tijd gegenereerd. 
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Foliostraat voor productie readers 

U heeft het misschien al gemerkt. Het introductiescherm van de 
Foliostraat is grondig aangepast. 
 
Omslag readers 
Een aantal gebruikers heeft aangegeven dat het lastig is om als docent 
de verschillende readers uit elkaar te houden. Vooral als je in meerdere 
schooltypen lesgeeft. De kleur van een omslag en de titel zijn dan 
onvoldoende onderscheidend. 
We hebben daarom de mogelijkheid ingebouwd om een figuur op het 
omslag te plaatsen, zie hieronder. 
Advies: speel er eens mee. 
 

 

Verbeteringen en uitbreiding lesmateriaal 

Gelukkig worden we af en toe op fouten gewezen. In het digitale 

lesmateriaal proberen we die per omgaande te verwerken. In nieuwe 

pdf-versies worden ze dan ook automatisch aangepast. Maar natuurlijk 

niet in al geprinte materialen. Daardoor zullen (meestal kleine) 

verschillen ontstaan tussen wat een leerling op papier heeft en de 

digitale versie. Iets dergelijks geldt voor uitbreiding van het materiaal. 

Iets grotere zaken melden we in een nieuwsbrief. 

 

De nieuwste aanpassingen/uitbreidingen: 

• De basiswiskunde (vooral bedoeld voor 1,2-vmbo) is af. 

• Het lesmateriaal voor havo, wiskunde A is grondig doorgewerkt en 

van commentaar voorzien. Dit is verwerkt en vooral in het domein 

“Statistiek” zijn behoorlijke aanpassingen gedaan, ook af en toe in de 

uitleg.  

Voor op/aanmerkingen betreffende het lesmateriaal mail 

f.spijkers@math4all.nl . 

mailto:f.spijkers@math4all.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wie deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen kan zich afmelden bij Ton Otten of Frits Spijkers. 

Bezoek en/of workshops 

Het liefst zien we dat scholen echt hun eigen versie van het Math4all 
lesmateriaal maken. We laten ons graag uitnodigen om een bezoek te 
brengen aan uw school en de sectie wiskunde om dit te komen 
toelichten. 
 
Het aanbod aan workshops is uitgebreid. We bieden nu de volgende 
workshops aan: 

• Workshop Readers maken, zie https://math4all.pragma-
pod.nl/resources/otherfiles/m4all-workshop-one.pdf 

• Workshop Lesmateriaal maken, zie (https://math4all.pragma-
pod.nl/resources/otherfiles/m4all-workshop-two.pdf 

• Workshop Toetsen maken, zie https://math4all.pragma-
pod.nl/resources/otherfiles/m4all-workshop-toetsen.pdf 

 
De workshops worden desgewenst op locatie gegeven dus zo'n 
workshop kan wellicht een leuke activiteit voor een sectiedag zijn. 
 
 

 
5000 jaar wiskunde 

Op de Math4all website zijn onder 5000 jaar wiskunde zaken te vinden 
over de achtergronden van de wiskunde en soms ook de didactiek ervan. 
E.e.a. is soms bruikbaar voor leerlingen, maar zeker ook bedoeld voor 
docenten. Het materiaal wordt steeds verder aangevuld. 

• In de rubriek 100 vensters maken we 100 vensters op de wiskunde. 

• In de rubriek Bekende wiskundigen staan biografieën van beroemde 

wiskundigen, leesbaar voor middelbare scholieren. 

• In de rubriek Fragmenten staan achtergrondartikelen over wiskunde 

en met name ook didactische aspecten van het wiskundeonderwijs. 

Studiedag NVvW op 5 november 2022 

Ook dit jaar zal Math4all weer aanwezig zijn op de jaarmarkt van de 
studiedag van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Het is 
ook de bedoeling om een workshop te geven waarin we kort uitleggen 
hoe te werken met onze lesmaterialen. 
Misschien leuk om even langs te komen, of als je nog niet veel met ons 
materiaal werkt, de workshop te volgen. 
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