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JUBILEUMBOEK

Ter gelegenheid van de 90e verjaardag van de NVvW heeft Harm Jan Smid een
boek geschreven met daarin 10 portretten van mensen die de afgelopen 60 jaar
veel betekend hebben voor de NVvW en het Nederlandse wiskundeonderwijs.
Dit boek is voor leden te bestellen via een mail naar:
ledenadministratie@nvvw.nl. We vragen een bijdrage van € 3,50 voor de
verzendkosten. Deze kun je tegelijk met de bestelling overmaken op:
NL82 ABNA 0566841088
Na ontvangst van de bestelling en de betaling sturen we het boek zo snel
mogelijk op. Je kunt je boek natuurlijk ook op de jaarvergadering of NWD
krijgen.

JAARVERGADERING/STUDIEDAG 2015

De jaarvergadering/studiedag van de NVvW zal dit jaar gehouden worden op
zaterdag 7 november 2015 in Veenendaal. Zet deze datum alvast in je agenda!
Het thema van de studiedag is Voor de verandering . . . .
Er zijn veel dingen waar je aan kunt denken bij 'Voor de verandering'. Wij zijn
voor continue verandering, in de betekenis van 'Blijf alert op de huidige en
toekomstige situatie in wiskunde-onderwijsland en hoe je daarop kunt en wilt
inspelen'. Eén van de mogelijkheden om alert te blijven is elkaar op de hoogte
houden van ontwikkelingen en mooie ideeën . Daarom willen wij graag
inspirerende workshops van bevlogen collega's op de jaarvergadering. We
nodigen je uit een voorstel voor een workshop in te dienen. Daarvoor willen we
graag uiterlijk 1 juli een reactie. Stuur je voorstel naar Lidy Wesker-Elzinga
(l.wesker@nvvw.nl) of Henk van der Kooij (h.vanderkooij@nvvw.nl).

400 JAAR MEETKUNDEONDERWIJS

Op zaterdag 19 september is het de 21e keer dat de Werkgroep Geschiedenis
Reken- en Wiskundeonderwijs een symposium organiseert. Dit keer staat het
symposium in het teken van 400 jaar meetkunde onderwijs.
Het symposium is in Utrecht, op loopafstand van het centraal station. Voor meer
informatie en aanmelden, kijk hier.

BOEKENVERKOOP WWF

Dit jaar geen veiling, maar een boekenverkoop.
Op maandagavond wordt het weekaanbod gepubliceerd: 18 en 25 mei, rond
19.30 uur.
Door middel van een e-mail naar wereldwiskundeboeken@nvvw.nl kunnen
boeken worden gekocht. Hierbij geldt: wie het eerst mailt, heeft het boek. Meer
betalen dan de vraagprijs mag, maar de eerste koper krijgt het boek.
Aan het eind van elke week wordt de lijst geactualiseerd. Kopers krijgen bericht

over hun ‘aanwinsten’. Niet-verkochte boeken en een nieuw aanbod vormen het
aanbod voor de nieuwe week, dat de volgende maandag wordt gepubliceerd.
Verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Gekochte boeken worden na
betaling eind mei in één zending verstuurd.
Kijk voor de boekenlijst op de site van het wwf

FOTO'S JUBILEUMFEEST

Het jubileumfeest op 18 april was een echt feest. Wij kijken terug op een zeer
geslaagde dag. Een foto-impressie van deze dag vind je hier (alleen toegankelijk
voor leden).

VAKANTIECURSUS

“Dit is triviaal”
Voor leraren exacte vakken aan het havo, vwo of hbo, voor leerlingen en voor
andere belangstellenden organiseert het Platform Wiskunde Nederland (PWN)
in 2015 een vakantiecursus met als thema: "Dit is triviaal".
Het programma van de 69'ste vakantiecursus is echter allerminst triviaal. Het zal
dit jaar voor een deel bestaan uit voordrachten die min of meer direct met het
VWO programma te maken hebben, en voor een deel uit soms verrassend
eenvoudige inkijkjes in de meer geavanceerde wiskunde, die de ene keer laten
zien dat een ogenschijnlijk lastige stelling in feite triviaal is, en de andere keer
iets dat triviaal lijkt, het helemaal niet is.
Aan bod komen de volgende onderwerpen:
- Priemtweelingen en het “polymath”-concept (Frits Beukers)
- “Proofs from the BOOK” voordracht over discrete meetkunde (Aart Blokhuis)
- Niet-trivialiteit van computerberekening van trivialiteiten als “een som van
positieve getallen is positief” (Jan Brandts)
- p-adische getallen (Peter Stevenhagen)
- Krommen pletten. Kegelsneden in de Gouden Eeuw (Fokko Jan Dijksterhuis)
- Intuïtie, Inzicht en Bewijs (Aad Goddijn)
- Practicum over complexiteit en algoritmen voor “triviale problemen”(Benne de
Weger)

De vakantiecursus is een professionaliseringsactiviteit die is aangemeld bij het
Lerarenregister.
De cursus wordt gegeven in:
• Amsterdam: op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus 2015 bij het CWI.
• Eindhoven: op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus op de TUE.

Via deze site kunt u meer informatie opvragen of u aanmelden voor de cursus.

OMDRAAIEN CORRECTIEVOLGORDE

In maart heeft de VO-raad de politiek heeft geadviseerd om de 1e en 2e
correctie bij de Centrale Eindexamens havo en vwo om te draaien. Inmiddels
heeft Staatssecretaris Dekker dit advies overgenomen en besloten dat de
komende twee jaar de correctievolgorde wordt omgedraaid. Het bestuur van de
NVvW is van mening dat het advies van de VO-raad gebaseerd is op een te
beperkt onderzoek (een steekproef van n=7 is nauwelijks representatief te
noemen) en is het ook niet eens met de wijze waarop de conclusies uit het
rapport vertaald worden naar acties.
De reactie van het NVvW-bestuur is hier te lezen.

TOT SLOT

We wensen alle docenten met eindexamenklassen heel veel succes met de
correctie en de resultaten!
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.

