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EXAMENBESPREKINGEN 2014
De eindexamens komen weer in zicht. Ook dit jaar worden er weer centrale examenbesprekingen gehouden naar
aanleiding van de verschillende wiskunde examens; het verslag zal, zoals gebruikelijk, op de website van de
vereniging komen te staan, voor havo op 17 mei, voor vmbo TGK op do 22 mei en voor vwo op 23 mei. Voor
leden is dan ook het forum over de examens beschikbaar.
We zoeken collega’s die mee willen praten over het examen en de afspraken / verfijningen die gemaakt kunnen
worden binnen de grenzen van de bindende normen. Er zal een dag zitten tussen het CE en deze bespreking
zodat u tijd hebt om leerlingenwerk te bekijken.
Dit jaar zijn er nog extra mensen nodig voor alle zittingen. Alle besprekingen vinden plaats in Utrecht in het
kantoor van Sardes, op loopafstand van het Centraal Station.
Examen

Datum

Tijd

Havo A

vr 16 mei

15:45-17:45 u

Havo B

vr 16 mei

18:15-20:15 u

VWO A/C

do 22 mei

15:15-17:45 u

VWO B

do 22 mei

18:30-20:30 u

Aanmelding
Aanmelden kan door een mail te sturen naar gfokkens@onc.nl of te bellen
(020 6438447). U hoort zo spoedig mogelijk of er nog plaats is.

FEEST EN ANIMATH
Op 18 april 2015 vieren we feest! Onderdeel van dit feest is het Animath Filmfestival
De NVvW bestaat volgend jaar 90 jaar en dat willen we vieren. Onderdeel van de festiviteiten is een wedstrijd
waarbij teams van maximaal drie leerlingen/studenten animatiefilmpjes maken die handelen over een wiskundige
thematiek. Er zijn prijzen te winnen in verschillende categorieën, te weten
• Onderbouw VO (klas 1 t/m 3) en VMBO (klas 1 t/m 4)
• Bovenbouw VO en het MBO.
• Lerarenopleidingen (Eerste en Tweedegraads)
Naast deze prijzen is er een publieksprijs die wordt aangewezen door de aanwezigen bij de lustrumviering. De
inzendtermijn sluit op 1 februari 2015.
Op de Hogeschool van Amsterdam is een groep studenten bezig een website te ontwerpen en een digitale
omgeving te creëren waar de inzendingen moeten worden aangeleverd. Voor de zomervakantie 2014 is deze
operationeel. Op deze site komt alle informatie over de wedstrijd, waaronder de inhoudelijke eisen, de techniek
van het maken van animatiefilms, het wedstrijdreglement en een aanmeldformulier. Op de site van de Vereniging
komt een link naar deze digitale wedstrijdomgeving. Nadere mededelingen volgen via de gebruikelijk kanalen,
onder meer via de site van de Vereniging en Euclides. Op de jaardag van de Vereniging in november wordt een
workshop gegeven voor docenten over de techniek van het maken van animatiefilmpjes. De prijsuitreiking zal
plaatsvinden tijdens de lustrumviering op 18 april 2015. Zet deze datum in je agenda!
De lustrumcommissie doet graag de suggestie om leerlingen in het kader van hun profielwerkstuk of het
sectorwerkstuk een animatiefilm te laten maken die tevens kan dienen als inzending voor deze lustrumwedstrijd.
Ook studenten zouden in het kader van hun vakdidactisch programma van de lerarenopleiding de opdracht
kunnen krijgen een animatiefilm met een wiskundige thematiek te maken

DE MEIVEILING VAN HET WWF IS BEGONNEN

De complete voorraad boeken Cursus door zes eeuwen wiskunde die het Wereldwiskunde Fonds van auteur en
oud-collega Johan Derks had ontvangen, is uitverkocht. Binnen enkele uren hadden zich meer dan 100
belangstellenden gemeld voor de 75 beschikbare boeken. De netto-opbrengst bedraagt zo'n 900 euro.
Inmiddels is de jaarlijkse meiveiling gestart. Op de site wereldwiskundeboeken worden zo'n 460 wiskundeboeken
aangeboden. Vele juweeltjes deze keer, naast klassiekers als Geschiedenis van de wiskunde van Struik en How
to solve it van Polya wordt er vanaf de eerste dag al geboden op De Fis van Euler en De magische kubus van
Rubik, twee werken van Jan van de Craats. De veiling biedt dit keer ook vele fraai ingebonden jaargangen van
het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde. Daarnaast wordt ook het boekje Wiskunde-opgaven van Stoelinga en Van
Tol, bekend van de mooie artikelenserie van Ton Lecluse in Euclides, weer aangeboden. Neem vooral tijdig een

kijkje, vind de juweeltjes zelf en bied mee!
De veiling sluit op zaterdag 31 mei 2014 om 12:00 uur ’s middags. De opbrengst van de veiling komt geheel ten
goede aan het WwF.
Jos Remijn, veilingmeester WwF (wereldwiskundeboeken@gmail.com )

WIE NEEMT ER ZITTING IN DE CVE-VASTSTELLINGSCOMMISSIE WISKUNDE VMBO?

Het bestuur van de NVvW mag leden voordragen voor de wiskunde-vaststellingscommissies.
Met ingang van komend schooljaar is er een plaats vrij in de vmbo-commissie. Daartoe zijn wij op zoek naar een
wiskundedocent die werkzaam is in het vmbo.
Het gaat om een benoeming van 340 klokuren op jaarbasis. Bij voorkeur wordt de docent voor die uren
gedetacheerd vanuit zijn/haar school.
De kandidaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
• Beschikt over een goede vakkennis, onder meer blijkend uit een lesbevoegdheid voor de doelgroep.
• Heeft ervaring met en geeft les aan eindexamenkandidaten wiskunde vmbo (bij voorkeur op meer dan een
van drie vmbo-niveaus).
• Is geen auteur of lid van een team van auteurs van een les en/of onderwijsmethode.
• Heeft belangstelling voor examenopgaven.
• Is geen lid van de constructiegroep van Cito.
• Deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing is gewenst.
Taakomschrijving:
• Meewerken aan de constructie-opdracht aan het Cito voor de desbetreffende centrale examens
• Vaststellen van deze examens;
• Adviseren over de normering van deze examens.
Als u belangstelling hebt en aan de eisen voldoet, willen we graag dat u zich op korte termijn bij ons meldt.
Dat kan door een e-mail te sturen aan hoofdbureau@nvvw.nl. Stuur ook een kort cv mee.

NIEUWS VAN DE FVOV
Op 15 april jl. is een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao voor
het voortgezet onderwijs afgesproken. De tekst en meer uitleg over het

akkoord vindt u op de site van de FvOv.

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.

