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 Lees verder op de volgende bladzijde 

Dit is de vijfde nieuwsbrief rond het project Math4MBO. 

De afgelopen maanden hebben zich enkele ontwikkelingen aangediend 

rond dit project. Allereerst is het probleem van de trage formuleopbouw 

opgelost. Maar ook dient zich een eerste opzet aan van een versie van 

het materiaal die in elke elektronische leeromgeving zou moeten 

kunnen worden ingelezen. 

Verder is er weer materiaal toegevoegd, met name v.w.b. de sector-

kleuring en v.w.b. AlgebraKIT. Er zijn dit jaar ook weer meer ROC’s en 

afdelingen die met Math4MBO werken! 

In deze nieuwsbrief: 

• Math4MBO via de eigen ELO? 

• Toets systeem: stand van zaken. 

• Sectorkleuring: stand van zaken. 

• Gebruikersdag dit cursusjaar, hoe en waarover, bijvoorbeeld 

ervaringen met afstandsonderwijs? 

Math4MBO is een 

project ten behoeve van 

het wiskundeonderwijs 

op het MBO, in eerste 

aanleg het Technisch 

MBO, niveau 3/4. Dit 

project wordt uitgevoerd 

door stichting Math4all  

 

in samenwerking met 

Pragma-ADE. 

             

Mede-initiator is de 

werkgroep MBO/HBO 

van de Nederlandse 

Vereniging van 

Wiskundeleraren. 

 

 

Contactinformatie: 

 
f.spijkers@math4all.nl 

a.f.otten@xs4all.nl  

 
00 31 38 477 53 69 

 

Extra informatie: 

www.math4all.nl  

kaart Math4MBO op 

startpagina 

Math4MBO via de eigen ELO? 

Math4all is een samenwerking aangegaan met D|Note Software, een 

bedrijf dat het materiaal van Math4MBO in een zodanige vorm kan 

gieten dat het in elke ELO (elektronische leeromgeving) naadloos kan 

worden ingelezen.  

Binnen deze versie van Math4MBO kunnen studenten eigen 

antwoorden invullen en kunnen docenten hun vorderingen volgen.  

Ook kunnen docenten daar het materiaal in een eigen versie bewerken 

en ook eigen materiaal toevoegen. 

Dit alles is nu in opbouw. 

We hebben gepland om eind september een demoversie (van een 

beperkt aantal onderwerpen) gereed te hebben. 

Het is dan (hopelijk) mogelijk om op aanvraag een pilot te draaien. 

Die demoversie zal er zeker komen. 

Belangrijk voor ons is om er achter te komen of voor iets dergelijks 

voldoende belangstelling bestaat. Er zullen (vanaf augustus 2021) 

namelijk meerkosten aan verbonden zijn. En hoe meer opleidingen er 

mee doen, hoe geringer we die kunnen houden. 

Dus laat je belangstelling weten! Mail: f.spijkers@math4all.nl.   
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Wie deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen kan zich afmelden bij Ton Otten of Frits Spijkers. 

Toets systeem: stand van zaken 

Vanaf 7 september 2020 zijn toetsopgaven beschikbaar voor de alle 

hoofdstukken van het basisdeel, met uitzondering van het onderwerp 

“Modelleren” en het onderwerp “Talstelsels en logica”. 

Vaak zijn het nog wel algemene opgaven. 

Echte sectorkleuring is maar mondjesmaat aanwezig. 

Dat kan ook alleen worden gevuld door opgaven aan te leveren.  

Er liggen nog opgaven op de plank die moeten worden verwerkt voor het 

keuzedeel, dat zal binnenkort beginnen.  

Meer toetsopgaven graag naar Frits Spijkers. 

Zie voor het gebruik de handleiding bij de Math4MBO Foliostraat. 
 

Sectorkleuring: stand van zaken 

Keuzedeel: 

Door het Summa College Eindhoven zijn flink wat opgaven aangeleverd. 

Zonder iemand te kort te doen wil ik met name Leo Wouter en Aris den 

Hertog bedanken voor hun inspanningen. 

Dit betekent dat voor ENG alle hoofdstukken zijn voorzien van 

sectorkleuring behalve “Modelleren”. 

Voor ASC zijn dat er vanaf volgende week zeven. 

Voor BEV is nog geen sectorkleuring beschikbaar. 

Basisdeel: 

Veel is daar gevuld en wat nog leeg was is met de default-opgaven 

opgevuld. Daar missen vooral nog opgaven voor ICT en voor MOB. 

Hierbij een oproep om mensen te vinden die dit alsnog op zich willen 

nemen! Meld je bij Frits Spijkers. 

Gebruikersbijeenkomst dit cursusjaar? 
 
We hebben in de voorgaande jaren af en toe gebruikersbijeenkomsten 
gehouden. Dat willen we eigenlijk dit jaar weer doen, maar de corona-
situatie maakt dat lastig. Een bijeenkomst via MS-Teams of Google-Zoom 
is ook denkbaar. 
Graag horen we van jullie wat de voorkeur heeft! 
 
Eén van de onderwerpen zal dan natuurlijk het invoegen van Math4MBO 
in de eigen ELO zijn. Maar misschien ook leuk om ervaringen met 
afstandsonderwijs met elkaar te delen.  
Graag horen we jullie ideeën! 


