HKRWO Symposium XVII:
BLADEREN
Tijdschriften voor leraren en leerlingen in het rekenwiskundeonderwijs
Tijdschriften voor (wiskunde)leraren bestaan al heel lang. Zo verscheen in de
achttiende eeuw de Mathematische Liefhebberye met het nieuws der Fransche en
Duytsche schoolen in Nederland. Van recenter datum is het Wiskundig Tijdschrift, dat
in het begin van de twintigste eeuw verscheen. Een heel ander voorbeeld is het
Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, van 1913 tot 1988, dat geheel gewijd was aan de
studie voor wiskunde-aktes.
Natuurlijk zijn er ook tijdschriften die nog steeds bestaan, zoals Euclides (al bijna 90
jaar!), Nieuwe Wiskrant, Panama-Post en Volgens Bartjens. Er is ook zo’n vijftig jaar
een wiskundetijdschrift voor leerlingen, Pythagoras.
Symposium XVII is gewijd aan de geschiedenis van deze nog steeds bestaande
tijdschriften: hoe zijn ze ontstaan, wat willen ze eigenlijk bereiken, en vooral: hoe
hebben ze zich ontwikkeld tijdens hun inmiddels al respectabele levensloop?
Wiskundeonderwijs houdt niet op bij de Nederlandse grens. Wimecos, de voorloper
van de NVVW, onderhield ooit een leesportefeuille met vooral buitenlandse
tijdschriften. Die portefeuille is wegens gebrek aan belangstelling al lang ter ziele en
je kunt je afvragen of in Nederland nog wel buitenlandse tijdschriften worden
gelezen. Om het u gemakkelijk te maken kijken we wel over de landsgrens maar
blijven we binnen de taalgrens. Wiskunde en Onderwijs en Uitwiskeling zijn ook in
Nederland niet onbekend.
•
•
•
•

Euclides, in het bijzonder de periode na WO II; spreker: Martinus van Hoorn
Pythagoras; spreker: Jeanine Daams
Volgens Bartjens, Wiskobas-bulletin; spreker: Harrie Sormani
Vlaamse tijdschriften voor wiskundeleraars; spreker: Hilde Eggermont

Symposium XVII vindt plaats op zaterdag 14 mei 2011 in de Hogeschool Domstad,
Koningsbergerstraat 9 in Utrecht (een paar minuten lopen van CS).
Inloop en koffie vanaf 9.30 uur, start programma 10.15 uur, einde rond 15.30 uur.
Aanmelden en kosten: door het zenden van een e-mail aan Harm Jan Smid:
h.j.smid@ipact.nl, onder gelijktijdige overmaking van € 25 op girorekening 4657326,
t.n.v. HKRWO Leiden. Inbegrepen zijn koffie, thee en fris, en een goed voorziene
lunch.

