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JUBILEUMFEEST

Net als u kijken we erg uit naar het feest ter ere van het 90-jarig bestaan van onze
vereniging. Op 18 april hopen we heel veel leden te kunnen verwelkomen voor een
feestelijke dag vol wiskunde, gezelligheid en verrassingen. Schrijf u nu in via deze
link. We rekenen op uw komst!

ACTIE: VERDIEN EEN BOEKENBON
Niets is prettiger dan een groeiende vereniging. U heeft het de voorzitter horen
zeggen tijdens de jaarrede, uw vereniging groeit nog steeds. Maar we kunnen altijd
nieuwe leden gebruiken, daarom roepen we al onze leden op om een nieuw lid op
te geven. Als u nu een nieuw lid aanmeldt, dan krijgt u een boekenbon (na betaling
door het nieuwe lid). Het nieuwe lid is de rest van dit jaar gratis lid en betaalt nu het
lidmaatschap voor volgend jaar. Aanmelden van het nieuwe lid kan met een mailtje
naar ledenadministratie@nvvw.nl.

VACATURE HOOFDREDACTEUR EUCLIDES
Je kunt nog solliciteren op de functie van hoofdredacteur Euclides. De redactie
bestaat uit enthousiaste collega’s, die elk op hun eigen terrein bijdragen leveren
aan ons mooie blad.
Kijk hier voor meer informatie.

TOEKOMST VAN DE GR

Het CvTE heeft een beslissing genomen over het gebruik van de GR bij de
eindexamens havo en vwo. Zie hier de volledige tekst met uitleg van het CvTE.

MATHEMATISCH CONGRES

Op woensdag 15 april 2015 organiseren Wouter van Joolingen (Freudenthal
Instituut, Utrecht) en Peter Kop (ICLON, Universiteit Leiden) tijdens het Nederlands
Mathematisch Congres (NMC) van 11:00-16:30u de Docentendag. Thema: ‘Wat is
wiskunde voor jou?’ Deze dag is een officiële nascholingsactiviteit voor 6RU. Klik
hier voor meer informatie. Of lees de folder.

WDA-DOE-DAG

Op 25 maart 2015 van 10:00 -16:00 uur organiseren PWN en SLO de WDA-doedag in Utrecht. Deze dag staat helemaal in het teken van wiskundig denken. En van
de activiteiten die een wiskundedocent kan uitvoeren met de leerlingen om dit
wiskundige denken te bevorderen.
Als deelnemer gaat u aan de slag om zelf wiskundige denkactiviteiten te ontwerpen.
Voor meer informatie en aanmelden zie de website van de SLO.

AMBASSADEURS VOOR PEER REVIEW

De Onderwijscoöperatie zoekt leraren die als ambassadeur voor peer review aan
de slag willen gaan. Gesprekken van leraren over de eigen lespraktijk leveren een
belangrijke bijdrage aan de professionele ontwikkeling van de leraar en de kwaliteit
van het onderwijs.
Peer review is een centrale activiteit binnen de programmalijn professionele ruimte
van de Onderwijscoöperatie. In het kader van peer review is met de sectorraden
een breedtestrategie opgesteld.
Men wil:
leraren informeren over peer review
leraren verleiden om peer review structureel in te zetten
Hiervoor worden leraren gevraagd als ambassadeurs peer review!
Het komend schooljaar willen we bij leraren de aandacht gaan vestigen op
collegiale consultatie. Het gaat om het gezamenlijk voorbereiden van lessen,
lesbezoek aan de hand van een gerichte kijkwijzer en evaluatie. We hebben de
hulp van leraren nodig om die boodschap te gaan verspreiden.
De Onderwijscoöperatie zoekt daarom 15 leraren die een actieve bijdrage gaan
leveren aan het stimuleren tot het structureel inzetten van collegiale consultatie. Kijk
hier voor meer informatie.

ONDERWIJS PIONIERS GEZOCHT

Docenten kunnen dankzij een financiële bijdrage en coaching hun innovatieve idee
handen en voeten geven. Dit is een initiatief van onder andere de Onderwijs
Coöperatie. Voor meer informatie, klik hier.
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.

