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 Lees verder op de volgende bladzijde 

Dit is de zesde nieuwsbrief rond het project Math4MBO. 

In deze nieuwsbrief: 

• Math4MBO via de eigen ELO? 

• Toets systeem: stand van zaken. 

• Sectorkleuring: stand van zaken. 

• Gebruikersmeeting, gepland op 27 november 2020, via MS-Teams: 

agenda en inschrijving 

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. 

Op dit moment is de eerste versie beschikbaar. 

Je vindt die via https://math4all.dnote.nl/ bereiken. 

Daar kun je een inlog aanvragen, voor dit cursusjaar gratis. Je kunt ook 

een tweede inlog als student krijgen, dan kun je zien wat een student 

kan doen. Er zijn diverse soorten invulmogelijkheden voor antwoorden: 

• open antwoorden: daar kan een antwoord worden ingevuld en via 

[Opslaan] worden opgeslagen en vergeleken met het juiste; 

• meerkeuze: heel af en toe kan een keuze worden gemaakt uit een 

aantal antwoordmogelijkheden; 

• invulantwoorden: daar wordt een getal of een woord of een teken 

ingevuld en controleert het systeem of dit goed is; 

• AlgebraKIT invoer: daar kan echt wiskundig zetsel worden ingevoerd, 

soms alleen invullen, maar vaak zijn tussenstappen mogelijk. De 

antwoorden worden door AlgebraKIT gecontroleerd. Een hint 

opvragen is vaak mogelijk. 

 

Het is vooralsnog een eerste versie, we horen graag op- en 

aanmerkingen van gebruikers. Mail naar f.spijkers@math4all.nl. 

mailto:f.spijkers@math4all.nl
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Wie deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen kan zich afmelden bij Ton Otten of Frits Spijkers. 

Sectorkleuring: stand van zaken 

Keuzedeel: 
Voor ENG zijn alle hoofdstukken voorzien van sectorkleuring. 

Voor ASC zijn alleen “Algebra”, “Vergelijkingen” en “Modelleren” nog 

niet klaar. 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. 

Gebruikersmeeting op 27 november 2020 
 
Na een aantal pogingen om een bijeenkomst op een ROC te organiseren, 
hebben we besloten om een gebruikersmeeting via MS-Teams te gaan 
houden. Er zijn twee startmomenten: 
- ’s morgens vanaf 11:00 (duur ongeveer 1 – 1,5 uur) 
- ’s middags vanaf 14:00 (duur ongeveer 1 – 1,5 uur) 
Agenda: 

• Introductie 

• Stand van zaken: lesmateriaal | studentenaantallen 

• Financiële verantwoording 

• Demo ELO-versie van Math4MBO 

• Demo toetssysteem 
 

Aanmelden onder vermelding van het voorkeurstijdstip kan bij Ton 
Otten en Frits Spijkers tot uiterlijk 23 november. 

Toetssysteem: stand van zaken 

Vanaf september 2020 zijn toetsopgaven beschikbaar voor de alle 

hoofdstukken van het basisdeel, met uitzondering van het onderwerp 

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

Voor het keuzedeel is op dit moment Pim Harthoorn flink bezig om 

opgaven klaar te maken voor het toets systeem. Inmiddels zijn er van 

drie voorbeeldexamens van STEM opgaven geplaatst. En de daarnaast 

aangeleverde opgaven worden de komende weken toegevoegd. 

Vaak zijn het nog wel algemene opgaven. 

Echte sectorkleuring is maar mondjesmaat aanwezig. 

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

Zie voor het gebruik de handleiding bij de Math4MBO Foliostraat. 
Tijdens de gebruikersmeeting zal Ton Otten e.e.a. demonstreren. 
 


