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JUBILEUMFEEST

Het is mooi om te merken dat zo veel wiskundedocenten zich verheugen op het jubileumfeest. De aanmeldingen voor het jubileumfeest
lopen prima, maar je kunt je nog altijd opgeven. Het programma van de dag is super leuk, met voor elk wat wils. De lezingen zijn voor
iedereen geschikt. Je kunt deze dag je hart ophalen aan leuke wiskunde, maar ook bijpraten met collega's, genieten van de
wiskundetentoonstelling, lekker eten, en natuurlijk het bijzondere gebouw verkennen aan de hand van de uitgezette wiskundewandeling.
Dit is een mooi voorbeeld van hoe een wiskundewandeling ook mogelijk is binnen je eigen schoolgebouw of in de directe omgeving van
je school.
Inmiddels is duidelijk geworden dat er bij Animath mooie filmpjes zijn binnengekomen, onder meer filmpjes die bijzonder geschikt zijn
voor het vmbo en de onderbouw havo/vwo. U heeft de laatste stem in de jurering van deze filmpjes, tijdens de dag zelf. De filmpjes zijn
meteen bruikbaar in de klas.
Dus aarzel niet langer en geef je op voor dit feest ter gelegenheid van de 90e verjaardag van je vereniging. In verband met de catering
moeten we uiterlijk 10 april weten hoeveel mensen er komen.
Schrijf je hier in (scroll door naar onderen)

ACTIE: VERDIEN EEN BOEKENBON

In de vorige nieuwsbrief is deze actie al aangekondigd, maar hij loopt nog even door. Meld nu je collega aan als lid van de NVvW en je
krijgt een boekenbon thuis gestuurd. Het nieuwe lid betaalt alleen het lidmaatschap voor volgend jaar. Aanmelden van het nieuwe lid kan
met een mailtje naar ledenadministratie@nvvw.nl. En natuurlijk mag het nieuwe lid meteen mee naar het jubileumfeest!

NIEUWE HOOFDREDACTEUR EN EINDREDACTEUR EUCLIDES

In de vorige nieuwsbrief heb je kunnen lezen dat we op zoek waren naar een nieuwe hoofdredacteur voor ons blad Euclides. Soms gaan
dingen heel snel en we kunnen dus in deze nieuwsbrief melden dat we zeer verheugd zijn dat we zowel een nieuwe hoofdredacteur als
een nieuwe eindredacteur gevonden hebben. We zijn blij dat Mariken Barents en Tom Goris enthousiast aan de slag gaan met ingang
van het komende schooljaar. Ze zullen zich vast nog aan ons voorstellen, maar we willen ze alvast heel erg veel plezier wensen. En
natuurlijk gaan we later dit jaar op gepaste wijze afscheid nemen van de huidige hoofdredacteur en eindredacteuren.

ZEBRABOEKJES KUN JE OOK ZELF SCHRIJVEN!

Pensionado's voor Zebra: wie schrijft die blijft.
Velen van ons gebruiken regelmatig Zebraboekjes in de klas, of we lezen ze omdat ze gewoon razend interessant zijn. Maar die
Zebraboekjes moeten ook geschreven worden.
Experts hebben vaak ideeën voor een Zebraboekje en bovendien al mooie en concrete producten op de plank liggen in de vorm van
lezingen, artikelen, powerpoint. Zij zijn enthousiast maar hebben geen tijd om alles op te schrijven in de vorm van een Zebraboekje.
Misschien is dit iets voor jou? Als je gestopt bent met lesgeven of veel minder les gaat geven en nog wel interesse hebt om met
wiskunde bezig te blijven, dan is het schrijven van een Zebraboekje heel leuk!
De Zebraredactie is op zoek naar ervaren docenten die samen met een expert een Zebraboekje willen schrijven. Van een docent zal
gevraagd worden om zich te verdiepen in een wiskundig onderwerp en het schrijfwerk voor zijn/haar rekening te nemen. Natuurlijk
vragen we daarbij aan de expert om materiaal in te brengen en om mee te blijven denken bij het ontwerpen en schrijven van het boekje.
Is dit iets voor u, meld u aan bij de Zebraredactie. Dan gaan wij op zoek naar experts. Mail naar de secretaris van de Zebraredactie Arjen
Sevenster [arjen.sevenster@gmail.com]

KICK OFF WISKUNDE D ONLINE OP 30 MAART

Met ingang van schooljaar 2015/16 kunnen leerlingen Wiskunde D Online gaan volgen. Deze nieuwe mogelijkheid wordt in
samenwerking door PWN en SLO opgezet om leerlingen van havo en vwo in de gelegenheid te stellen Wiskunde D te doen, als dat op
hun school niet wordt aangeboden. De leerlingen krijgen via een digitale leeromgeving toegang tot leermateriaal, planningen en
videolessen. Het meeste doen leerlingen in zelfstudie. Wekelijks moeten ze huiswerk insturen dat binnen een paar dagen nagekeken

wordt. Om de 8 weken maken ze een toets op school.
Op 30 maart is er een (online) bijeenkomst over Wiskunde D Online van 19:30 tot 21:00 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt uiteengezet
hoe alles in zijn werk zal gaan, hoe scholen kunnen deelnemen en wat er van leerlingen verwacht wordt. De bijeenkomst is online te
volgen via www.ou.nl/conferentie (gebruik daarbij als browser Internet Explorer 8.0 of hoger, Chrome of Firefox).
Vooraf aanmelden is niet nodig, maar is voor de organisatie wel plezierig. Stuur daarom een mailtje naar evv@ou.nl als je van plan bent
deel te nemen met naam, email-adres en school of instituut waar je aan verbonden bent. Ook voor vragen vooraf of achteraf kun je een
mailtje naar evv@ou.nl sturen.
Evert van de Vrie, OU
Frits Beukers, PWN
Jos Tolboom, SLO

VELDRAADPLEGING CONCEPTSYLABUS REKENEN

Het College voor Toetsen en Examens raadpleegt het onderwijsveld over de conceptsyllabus rekenen voor vo en mbo. Via deze link kun
je je aanmelden voor de digitale veldraadpleging van 2 maart tot en met 26 maart en de fysieke raadpleging op 24 maart.

MATHEMATISCH CONGRES

Op woensdag 15 april 2015 is het Docentendag bij het Mathematisch Congres. Het thema van deze dag: ‘Wat is wiskunde voor jou?’
Deze dag is een officiële nascholingsactiviteit voor 6RU. Je kunt je nog opgeven voor deze dag. Klik hier voor meer informatie.

WDA-DOE-DAG

Op 25 maart 2015 van 10:00 -16:00 uur organiseren PWN en SLO de WDA-doe-dag 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 (uiterlijk 20 maart) zie de website van de SLO.

INSPIRATIEDAG VOOR BEGINNENDE LERAREN

Laat je inspireren op 7 april
De LerarenKamer organiseert op dinsdag 7 april, samen met de Katholieke Pabo in Zwolle, een inspiratiedag voor beginnende leraren.
De ontmoeting tussen de LerarenKamer, waarin alle Leraren van het Jaar vertegenwoordigd zijn, beginnende leraren en studenten staat

deze dag centraal. Door passievolle verhalen van de Leraren van het Jaar, verschillende workshops en lezingen, willen we je inspireren.
Ook kun je je vragen delen en in kleine groepen kun je met elkaar in gesprek gaan over thema’s die jij belangrijk vindt. De dag wordt
afgesloten door een inspirerende spreker, gevolgd door een onderwijscafé.
De inspiratiedag begint om 16.00 uur en duurt tot 20.30 uur en is speciaal bestemd voor beginnende leraren in het PO, VO en MBO.
Deelname aan deze dag is kosteloos.
Voor meer informatie en aanmelden, 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.

