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HOE KIJK JE EEN EXAMEN NA

Ieder jaar staan velen van ons voor de verantwoordelijke klus om het eindexamen na te
kijken. In de bijeenkomst 'Hoe kijk je een examen na' praten docenten met veel ervaring
hierover met docenten met weinig ervaring.
We organiseren ook dit jaar weer 3 bijeenkomsten waar de examens van havo, vwo en
vmbo centraal staan. Examens nakijken is een actueel thema, ook vanwege de nieuwe
richtlijnen van het CvTE. Deze nieuwe richtlijnen komen natuurlijk aan de orde. Niet om ze
ter discussie te stellen, maar om te kijken hoe we de richtlijnen en het correctievoorschrift
moeten toepassen.
Aan de hand van oude examenopgaven, gecombineerd met leerlingenwerk bespreken we
hoe nagekeken kan worden. Op deze manier helpen we elkaar deze verantwoordelijke klus
te klaren.
De cursussen voor havo-vwo vinden plaats in Amsterdam, Eindhoven en Veenendaal. Voor
het vmbo wordt de cursus in Veenendaal gehouden. Alle cursussen zijn op donderdag 16
april van 16.00 - 18.00 uur. We sluiten af met een eenvoudige maaltijd.
Voor leden is deelname gratis. Niet-leden betalen € 20,00
Geef je op met een mail aan: hoofdbureau@nvvw.nl

JUBILEUMFEEST

De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een schitterende dag te worden op 18
april. Of je nu komt voor de wiskunde uit het verleden, de lessen van de toekomst, zaken
voor maandag in de klas of voor de gezelligheid, er is voor iedereen veel te doen en te
beleven op deze dag.
Je kunt je nu nog aanmelden, maar doe dat uiterlijk woensdag 8 april. We rekenen op je
komst.
Kijk hier voor het hele programma en aanmelden.

CENTRALE EXAMENBESPREKINGEN

De eindexamens komen weer in zicht.
Ook dit jaar zullen er weer centrale examenbesprekingen gehouden worden naar
aanleiding van de verschillende wiskunde examen. Het verslag zal, zoals gebruikelijk, op de
website van de vereniging komen te staan.
Er zal een dag zitten tussen het CE en deze bespreking zodat u tijd hebt om ook
leerlingenwerk te bekijken. De resultaten van de centrale besprekingen komen de dag na
de centrale besprekingen op de website www.nvvw.nl.
Ik ben op zoek naar collega’s die mee willen praten over het examen en de afspraken /
verfijningen die in voorkomende gevallen gemaakt kunnen worden binnen de grenzen van
de bindende normen.
Ik ga er van uit dat je dan al leerlingenwerk gezien hebt.
Dit jaar zijn er nog ongeveer 6 mensen nodig voor de volgende zittingen:
vwo A/C

vrijdag 15 mei

15.30 - 18.00 uur

Utrecht (nabij CS)

havo A

vrijdag 22 mei

15.45 - 17.45 uur

Utrecht (nabij CS)

havo B

vrijdag 22 mei

18.15 - 20.15 uur

Utrecht (nabij CS)

Vanwege de beschikbare ruimte in de zaal is er een maximum gesteld van 12 collega’s per
bijeenkomst.
Je kunt je aanmelden voor een zitting bij gfokkens@onc.nl (020 6438447), ik laat je per
omgaande weten of je mee kunt doen of dat ik aan het maximum zit. De exacte locatie krijgt
je later van mij te horen.
Mocht je in de toekomst mee willen doen met zo’n bespreking dan kun je je naam ook aan
mij doorgeven via de mail.
Grada Fokkens

OPROEP VMBO- EN ONDERBOUW-DOCENTEN

Regelmatig krijgt het bestuur van de NVvW de vraag van het CvTE of we wiskundecollega’s
willen voordragen voor een klankbordgroep of een commissie. Vaak wordt dan binnen het
netwerk van de bestuursleden gekeken of we iemand kennen en geschikt achten, en deze
collega wordt dan door ons benaderd.
Vrijwel altijd is een eerste reactie op ons verzoek: “Daar ben ik toch niet geschikt voor?”,
maar dat blijkt vaak ten onrechte te zijn. Er is grote behoefte aan collega’s die dagelijks in
touw zijn met leerlingen en wiskundeonderwijs en die vanuit die expertise een bijdrage
kunnen leveren.
Eenmaal werkzaam in een commissie of werkgroep krijgen we altijd te horen dat het een
verrijking is voor het dagelijkse werk in de klas. Je hebt contact met andere collega’s uit het
land. Je krijgt nieuwe inzichten. Je ontdekt hoe er op andere niveaus nagedacht wordt over
goed wiskundeonderwijs in de breedste zin van het woord.
Nu de vernieuwingen van de wiskundeprogramma’s in de bovenbouw van havo en vwo in
de praktijk vorm gaan krijgen, ontstaat er gelukkig ook weer toenemend aandacht voor het
wiskundeonderwijs in de onderbouw en binnen het vmbo. Om die reden zijn we dan ook op
zoek naar collega’s, werkzaam in het tweedegraads gebied, die hieraan hun bijdrage willen
leveren in de zin zoals hierboven is beschreven.
Zeer concreet zijn we op korte termijn op zoek naar collega’s, werkzaam aan het eind van
de onderbouw of vmbo, die willen deelnemen aan bijeenkomsten van de CvTE waarin
gewerkt wordt aan de standaardbepaling van de DTT (Diagnostische Tussentijdse Toets).
Voor meer informatie klik hier. Wanneer je belangstelling hebt, of meer informatie wilt, mail
dan naar secretaris@nvvw.nl.

CONFERENTIE VMBO EN ONDERBOUW HAVO/VWO

Dit is de eerste aankondiging, maar noteer alvast de datum in je agenda:
donderdag 28 januari 2016 van 15.00 uur tot 19.30 uur is er een conferentie speciaal voor
wiskunde docenten die lesgeven op het vmbo of in de onderbouw havo/vwo.

Locatie in Utrecht.
Digitale Inschrijving start vanaf begin september.
Organisatie NVVW, APS, SLO

CURSUS STATISTIEK

Wageningen UR organiseert nog dit schooljaar een cursus Statistiek. In deze 3-daagse
cursus worden docenten bovenbouw havo/vwo vertrouwd gemaakt met het nieuwe
Statistiekexamenprogramma per 2015. In drie bijeenkomsten neemt men onder andere de
statistische verwerking van grote databestanden voor het onderwijs onder de loep. In alle
bijeenkomsten is de theoretische verdieping van de statistiek een uitgangspunt, waarna de
deelnemers met praktijkvoorbeelden aan de slag gaan. Er worden datasets gebruikt van
Biometris, het instituut van Wageningen UR dat statistiek onder andere toepast op het
gebied van systeembiologie en voedselveiligheid.
De cursusdata zijn: 16 juni, 24 juni en 2 juli, steeds van 15.30 - 20.30.
Kijk hier voor meer informatie en aanmelding.

TOT SLOT

Tot slot gaan we het weekend in met een geweldig promotiefilmpje voor iedereen die nog
niet wist hoe mooi en nuttig ons vak is. Klik hier
Wij wensen alle leden hele fijne Paasdagen.

Dit is een automatisch bericht, antwoorden op no-reply@nvvw.nl worden niet gelezen. Mocht u vragen over
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.

