
 

 

 

DWO-nieuwsbrief juli 2014 

Beste DWO abonnees 

 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen in het DWO-project: 

 Nieuwe url DWO 

 DWO en tablets/chroombooks 

 
 

Url DWO 
U kunt voortaan deze url gebruiken: 

www.dwo.nl 

 
DWO en tablets 

We richten de gebruikersmiddag graag in op een manier waarop u van ons en van elkaar 

kunt 

Oproep bijdragen 

leren. Daarom zijn we op zoek naar docenten die tijdens de gebruikersmiddag willen 

laten zien hoe zij de DWO bij hen op school inzetten. Hoeveel docenten en klassen 

werken er met de DWO? Werken ze er elke les mee, een vast deel van de lessen, of maar 

af en toe? Hoe gaan jullie om met toetsing? Als u hierover wilt vertellen tijdens de 

gebruikersmiddag, dan vragen wij u een korte beschrijving van het gebruik van de DWO 

bij u op school op te sturen naar het wiswebplus-team, wiswebplus@fi.uu.nl. Op basis 

van deze beschrijvingen selecteren wij drie docenten(koppels) om tijdens de 

gebruikersmiddag te komen vertellen. Uiteraard is voor de geselecteerde docenten 

deelname aan de rest van de middag kosteloos. 

 

 

Abonneren op de nieuwsbrief 
Momenteel verzenden wij deze nieuwsbrief naar alle contactpersonen van scholen met 

een DWO-abonnement. Wij kunnen ons voorstellen dat andere docenten die met de DWO 

werken, maar die niet de contactpersoon van hun school zijn, de nieuwsbrief ook graag 

direct zouden ontvangen. Als u collega’s heeft die ook graag de nieuwsbrief zouden 

ontvangen, stuurt u ons dan de e-mailadressen van deze collega’s. Op die manier kunnen 

ook zij zich abonneren op deze nieuwsbrief. E-mailadressen van geïnteresseerden mogen 

worden gestuurd naar wiswebplus@fi.uu.nl. 

 

 

Nieuwe applet: Statistiek 

Nieuwe module: Statistiek 
 

 

 

 

 

 

Handleiding auteursomgeving 
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In de handleiding zijn tips opgenomen over het bewerken en importeren van plaatjes in  

 

 

 

Wij hopen dat u veel plezier heeft van uw DWO-abonnement en wensen u een fijne 

zomervakantie. 

 

Het DWO team 

 

 


