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 Lees verder op de volgende bladzijde 

Dit is de nieuwsbrief rond het project Math4MBO aan het begin van het 

cursusjaar 2021/2022. Hopelijk is een ieder goed uitgerust van vakantie 

terug gekomen. En we hopen op een redelijk normaal cursusjaar! 

 

In deze nieuwsbrief: 

• Stand van zaken. 

• Oproep tot uitproberen LMS-versie 

• Vooraankondiging bijeenkomst. 

 

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 

Stand van zaken 

Keuzedeel: 
Voor ENG, ASC, BEV en waar gewenst ICT zijn alle hoofdstukken voorzien 

van sectorkleuring met veel dank aan Leo Wouter, Aris den Hertog en 

Pim Harthoorn. Natuurlijk zijn aanvullende mooie opgaven nog van 

harte welkom! 

Verder is er een nieuw hoofdstuk “Plaats en beweging” met een begin 

van (lineaire) analytische meetkunde, speciaal voor ICT. Hierover is 

overleg gaande met Jelle Sjollema. 

Toetsopgaven: 
In vrijwel alle hoofdstukken zitten nu toetsopgaven, zowel in het 

basisdeel als in het keuzedeel. 

Er kan beslist nog meer bij, daaraan wordt gewerkt.  

Dus wie nog geschikte toetsopgaven beschikbaar wil stellen: graag 

sturen naar Frits Spijkers. 

Oproep tot uitproberen LMS-versie 

De LMS-versie van het Basisdeel Math4MBO is vrijwel klaar. De 

algemene versie is op één hoofdstuk na (het derde Statistiek-hoofdstuk 

is in september aan de beurt) compleet. De opgaven kunnen online 

worden ingevoerd en gecheckt, er zijn vaak hints beschikbaar, figuren 

kunnen worden geüpload, AlgebraKIT is behoorlijk veel ingezet. 

We roepen daarom weer op om e.e.a. uit te proberen.  

Ook dit cursusjaar kan dat allemaal nog gratis. 

Meld je aan via https://lms.math4all.nl/mbo/ of via Frits Spijkers 
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Wie deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen kan zich afmelden bij Ton Otten of Frits Spijkers. 

Vooraankondiging bijeenkomst 

We mikken er op om ergens in de eerste helft van dit schooljaar 2021/22 

een fysieke bijeenkomst rond het project Math4MBO te organiseren, 

afhankelijk van eventuele dan (nog, weer) geldende maatregelen. 

Er zijn enkele zaken die we dan aan de orde zouden willen stellen: 

• De examinering van het Keuzedeel: hoe krijgt dat vorm? 

• Het onderwerp “Modelleren”: wie werkt hier met zijn studenten 

aan? En hoe speelt dit een rol bij de examinering? 

• Het aantal beschikbare uren voor het vak wiskunde, zowel voor het 

Basisdeel als het Keuzedeel. Is er na de oproep in de vorige 

Nieuwsbrief iets veranderd? 

 

We zoeken mensen die hier iets over willen zeggen, of zelf een 

onderwerp willen aandragen om breder te bespreken. 

Jullie worden tijdig via een volgende nieuwsbrief op de hoogte gebracht.  


