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JAARVERGADERING/STUDIEDAG OP 7 NOVEMBER
Aanmelden voor de jaarvergadering/studiedag kan nog t/m zaterdag 31 oktober.
Bij de aanmelding voor de workshops geldt vol=vol. Mocht u een workshop van
uw keuze niet meer kunnen kiezen, dan betekent dit dat deze al vol is. Maar
gelukkig hebben we ook dit jaar een ruim aanbod van hele mooie workshops. U
kunt kiezen uit 31 verschillende workshops rond het thema Voor de
verandering.
We hopen u allemaal te begroeten op 7 november in Veenendaal.
- hier vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden
- een link naar het carpool-forum

CONTRIBUTIE EN BELASTINGVOORDEEL
Om in aanmerking te komen voor de verrekening van uw contributie met het
brutoloon, dient u een aanvraagformulier vergezeld van een betalingsbewijs van
uw contributie voor 1 november bij uw werkgever in te leveren via de
schooladministratie. Hebt u de contributie nog niet betaald, doe dit dan zo
spoedig mogelijk zodat ook u nog kunt profiteren van dit belastingvoordeel.
Op onze site kunt u het formulier downloaden, onderaan deze pagina:
contributie en belastingvoordeel
(U moet wel ingelogd zijn om het formulier te kunnen downloaden)

CONFERENTIE VMBO EN HAVO/VWO-ONDERBOUW
De NVvW organiseert samen met het SLO en het APS een conferentie voor
wiskundedocenten die lesgeven aan leerlingen van het vmbo en/of leerlingen
van onderbouw havo en vwo. Het belooft een inspirerende middag te worden

met een centrale lezing, workshops en een maaltijd als afsluiting.
Voor meer informatie kijkt u hier.

BOEKENMARKT WWF OP DE JAARVERGADERING NVVW
Op de studiedag/jaarvergadering van de NVvW kun je zoals altijd weer de
boekenkraam van het Wereldwiskunde Fonds verwachten. Dit jaar hebben we
vooral een groot aanbod van Nederlandse wiskunde schoolboekjes van vóór
1968. Dit is dus een uitstekende gelegenheid om kennis te nemen van de
inhoud van het wiskundeonderwijs zoals het vroeger was op m.u.l.o. en h.b.s.
Voor zachte prijsjes zijn werkjes van auteurs als Alders, Vredenduin en Wansink
te koop. Kom dus bij ons langs op 7 november!
Als je niet zo lang wilt wachten, dan kun je nog tot zaterdag 12.00 uur precies je
bod uitbrengen op de geheel vernieuwde veilingsite.
Jos Remijn, veilingmeester WwF, wereldwiskundeboeken@nvvw.nl

NIEUW BOEKJE IN DE ZEBRAREEKS
Zebra 46
Knopen in de wiskunde
Meike Akveld en Ab van der Roest
Knopen zijn onderdeel van ons dagelijks leven. In dit Zebra-boekje proberen we
een aanzet te geven tot verdere bestudering van de knopentheorie. Het begint
makkelijk, maar tegen het einde heb je steeds meer 'echte' wiskunde nodig.
Mocht dit je niet zo liggen, probeer het dan nog eens met het allerlaatste,
verrassende hoofdstuk. Daarin gaat het niet meer om de wiskunde van knopen,
maar om de schoonheid van de knopen.
Dit boekje is te bestellen bij Epsilon of te koop op de markt tijdens de
jaarvergadering.

PENSIOENAVONDEN
Onze samenleving verandert voortdurend en uw pensioen verandert mee. Zo
zijn de AOW- en ABP-pensioenleeftijd verhoogd, en kent ABP-pensioen vanaf
2015 een lagere pensioenopbouw. Al deze veranderingen vergroten voor

iedereen het belang om de juiste keuzes te maken voor het pensioen.
Leven deze vragen ook bij u? Kom voor informatie over het ABP-pensioen naar
een van onze zes informatie-bijeenkomsten! Alle informatie vindt u hier.

NIEUW REGLEMENT LERARENREGISTER
Om de overgangsfase en doorloop van het vrijwillige naar het verplichte register
te regelen, is een nieuw reglement – het Reglement van Registratie en
Herregistratie vastgesteld. Ook het Beoordelingskader professionalisering
leraren, de Bepalingen voor aanbieders en het Valideren van aanbod, die bij het
reglement horen, zijn aangepast. Lees meer over de wijzigingen ten opzichte
van het vorige reglement en alle vier de stukken.

WERKGEVERS IN HET VO GAAN HET LOONAKKOORD
UITVOEREN
De werkgevers in het voortgezet onderwijs gaan de afspraken uit het loonruimteakkoord 2015-2016 uitvoeren, dit hebben de werkgevers gisteravond in het caooverleg toegezegd. Concreet houdt dat in dat als eerste stap het geld van de
afspraken over 2015 in november zal worden uitbetaald. Het gaat dan om 0,8%
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015, een eenmalige uitkering van €500
en 1,25% vanaf 1 september 2015.
Lees meer

CODING, DE NIEUWE WERELDTAAL
De vereniging i&i is er voor iedereen die betrokken is bij inzet van
informatietechnologie als vak en als ondersteuning van het onderwijs.
Betrokkenen zijn informaticadocenten, ICT-coördinatoren, wiskunde docenten
maar ook onderwijsvernieuwers, directieleden en bestuurders.
i&i heeft zich ten doel gesteld de deskundigheid van haar leden te bevorderen
en kennisuitwisseling op het gebied van didactiek, leermiddelen en techniek te
faciliteren. Didactiek en modern eigentijds onderwijs zijn daarbij leidend.
De vereniging organiseert op 25 november voor de 25e keer de jaarlijkse
conferentie, met als titel Coding, de nieuwe wereldtaal. In deze 25e conferentie

legt de vereniging de nadruk op coding. Het programma van deze conferentie
vindt u hier. U kunt u zich hier ook aanmelden. Als u direct lid wordt dan zijn de
deelnamekosten zeer aantrekkelijk.

TOT SLOT
Het aantal wiskundestudenten in het hoger onderwijs neemt spectaculair toe. Dit
jaar stijgt de instroom tot boven de 1000 nieuwe studenten. Dit is een
vervijfvoudiging ten opzichte van het aantal studenten dat zich in 2002 voor een
studie wiskunde inschreef. Het Platform Wiskunde Nederland (PWN) schrijft de
hoge stijging toe aan de toenemende relevantie van wiskunde in de
maatschappij en de hoge baankansen in het veld. Deze stijging is voor PWN
een stimulans om het vakgebied onder de aandacht te blijven brengen. Lees
meer op de site van PWN.
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.

