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 Lees verder op de volgende bladzijde 

In deze nieuwsbrief rond het project Math4MBO praten we jullie weer 

bij en worden jullie uitgenodigd voor een (fysieke) bijeenkomst waarin 

we het project weer even gezamenlijk kunnen doorspreken en waarin 

jullie eventuele wensen en kanttekeningen kenbaar kunnen maken! 

In deze nieuwsbrief: 

• Stand van zaken. 

• Uitnodiging gebruikersbijeenkomst. 

 

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 

Basismateriaal: 
In principe is alles klaar. Voor op- of aanmerkingen houden we ons 

aanbevolen. Echte mooie opgaven voor bepaalde sectoren blijven 

welkom. Van het basisdeel is ook de lms-versie vrijwel (laatste checks 

vinden nu plaats) geheel beschikbaar.  

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. 

Uitnodiging gebruikersbijeenkomst 

Hierbij worden alle gebruikers van Math4MBO uitgenodigd voor een 
fysieke bijeenkomst (tenzij nieuwe coronamaatregelen toch weer roet in 
het eten gooien, maar dat horen jullie dan tijdig) 
 
Datum    : vrijdag 26 november 
Tijd     : 10.30 uur inloop - 16.00 uur sluiting 
Gastheer : Theo de Kovel 
Locatie : Mondriaan College 
                 Gebouw Inholland, Rotterdamseweg 141 
                 2628 AL Delft 
Parkeren : via de Leeghwaterstraat 34, slagboom van Inholland 
 
De bijeenkomst is gratis.  
Meld je aan bij Frits of Ton voor 19 november 2021! 
 

mailto:f.spijkers@math4all.nl
mailto:a.f.otten@xs4all.nl
http://www.math4all.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Agenda gebruikersbijeenkomst 

• 11:00 uur: Opening 

• 11:15 uur: Nieuws van de werkgroep MBO/HBO en oproep 
ondersteunen meer tijd voor het keuzedeel van Christiaan Boudri 

• 11:30 uur: Stand van zaken 

• 11:45 uur: Aantallen/Licenties/Financiële verantwoording 

• 12:00 uur: Presentatie D|Note over de lms-versie. 

• 12:45 uur: Lunch 
 

• 13:30 uur: Rondleiding Mondriaan College o.l.v. Theo de Kovel 

• 14:30 uur: Gedachten uitwisselen over toetsing en examens  

• 15:00 uur: Math4MBO-ervaringen uit de praktijk delen 

• 16:00 uur: Sluiting 
 
Wie nog andere agendapunten wil indienen, kan dit doen via 
f.spijkers@math4all.nl.  
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