In deze extra nieuwsbrief
- Aanmelden voor de jaarvergadering
- Denk mee over Onderwijs2032
- Gebruik je zebra-boekjes in je les?
- Universiteit Twente zoekt wiskunde docenten met 3 havo klas

Aanmelden voor de jaarvergadering
Op zaterdag 5 november 2016 zal de jaarvergadering/studiedag van de NVvW plaats
vinden in het Ichthus College in Veenendaal.
Vanaf nu kun je je aanmelden!
Het thema van de studiedag is
GRENZE(N)LOZE WISKUNDE
Er worden vele workshops rond diverse thema's georganiseerd. Bekijk hier alle details
en meld je aan.

Denk mee over Onderwijs2032
Afgelopen januari heeft de commissie Schnabel advies uitgebracht over het
onderwijscurriculum. Veel leraren herkenden zich niet in dit advies. Jij als leraar weet het
beste hoe het onderwijscurriculum er uit moet zien en wat jij als leraar daarvoor nodig
hebt. Daarom wordt jouw mening gevraagd. Laat van je horen!
Dat kan op dit forum.

Gebruik je zebra-boekjes in je les?

Wij zijn op zoek naar docenten die in hun lessen op een of andere manier gebruik
maken van de zebra-reeks. Gebruik jij wel eens een zebra-boekje in je lessen, mail dan
naar hoofdbureau@nvvw.nl

UT zoekt wiskunde docenten met 3 havo klas
De Universiteit Twente heeft een nieuwe app ontwikkeld: de IMPACT! app. Met deze app
kunnen leerlingen feedback geven aan hun docent over de les. Deze feedback kan
inzicht geven in verbeterpunten en de kwaliteit van de les verhogen. Ook zullen
leerlingen zich meer betrokken voelen bij de les. Komend jaar start er een onderzoek
naar de effecten van de app.
Voor dit onderzoek is men op zoek naar wiskundedocenten die lesgeven in HAVO-3. In
deze flyer vind je meer informatie over het onderzoek en de aanmelding.

Meld je nu aan voor de jaarvergadering
Gratis voor leden!

Colofon
Dit is een automatisch bericht, antwoorden op noreply@nvvw.nl worden niet gelezen. Mocht u vragen over
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de vereniging hebben, dan verzoeken wij u contact op te
nemen met de ledenadministratie via
ledenadministratie@nvvw.nl, voor technische vragen kunt
u terecht bij de webmasters via webmasters@nvvw.nl.

Uitschrijven | Online bekijken

Voeg het afzendadres toe aan je veilige afzenders of adresboek om er
zeker van te zijn dat je de nieuwsbrief in de inbox ontvangt.

