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 Verder op de volgende pagina 

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

iedereen die werkt met dit materiaal . 

We wensen iedereen een voorspoedig 2023. 
 

Inhoud: 

• Toetsopgaven bij het HV-materiaal 

• Naar een probleemgestuurde aanpak? 

• Bezoek en/of workshops  

• NWD 2023 

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 

Zoals eerder gemeld zijn we 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, 3h, 3v en havo wi-A en wi-B  
voorzien van representatieve toetsopgaven. Met havo wi-D zijn we op 
dit moment nog bezig. We gaan er vanuit dat we in de loop van 2023 
ook vwo wi-A,B,C,D 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 . 
 

 Naar een probleemgestuurde aanpak? 

We zijn met enkele scholen in gesprek over het opzetten van lessen met 
een probleemgestuurde aanpak volgens het model uit Peter Liljedahl’s 
boek: “Building thinking classrooms in mathematics” (uit 2021). 
 
Ook interesse? Laat dat weten via f.spijkers@math4all.nl . 
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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  

• Workshop Lesmateriaal maken 

• Workshop Toetsen maken 
 
De workshops worden op locatie gegeven dus zo'n workshop kan 
wellicht een leuke activiteit voor een sectiedag zijn. 
 
Vraag zo’n workshop aan via a.f.otten@math4all.nl  
 

 Nationale Wiskundedagen op 14/15 april 2023 

Ook dit jaar zal Math4all weer met een stand aanwezig zijn op de NWD.  
 
Misschien leuk om even langs te komen. 
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