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Nieuwsbrief Wisweb+, februari 2011  
Beste leden van Wisweb+,  
 
Graag presenteren wij u enkele nieuwe ontwikkelingen rond Wisweb+ en de 
DWO.  
 
Cursus 
Bij deze maken we u attent op de cursus “Zelf digitale wiskundeactiviteiten 
ontwerpen” op woensdag 2 en 23 maart a.s., van 14.00 - 17.00 uur.   
Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor deze cursus. Zie: 
http://www.fi.uu.nl/nl/professionalisering/seizoen20102011/welcome.xml?domain
=0&select=0&subselect=2#vo60 
 

Groepen leerlingen invoeren 
Zoals u weet, kunnen leerlingen hun eigen account maken voor de DWO. Het is 
nu echter ook mogelijk voor een docent om snel accounts te maken vanuit 
bijvoorbeeld een leerlingenlijst 
 

 
 
Deze optie kan gebruikt worden via ‘Klassen beheren’. 
 
Let op: voor deze optie moet de dwo worden gestart via 
www.fi.uu.nl/dwo/start.jar 

 

Update wiswebsite 
We zijn bezig met een verbetering van de wiswebsite. Er is gewerkt aan een 
betere informatievoorziening over het gebruik van de DWO. Ook is er nu een 
duidelijker overzicht van de ontwikkelde DWO-modules 
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Nieuwe DWO-modules 

Het oudere wismaat-materiaal over negatieve getallen is opnieuw ontworpen en 
vormgegeven. 

Zie: www.fi.uu.nl/dwo/wismaat/mod1/nieuw 

 

Nieuw digitaal rekenmateriaal voor 4 havo en 4 vmbo  

In het RekenVOort-project zijn diversie modules ontwikkeld voor gebruik in 4 
havo (C&M). Van de module ‘Breuken, verhoudingen en procenten’ is nu een 
digitale versie beschikbaar via de DWO. 

 

Ook voor 4 vmbo is een digitale module beschikbaar. 

Zie: www.fi.uu.nl/dwo/rekenvoort 
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Herhalingsmodules bovenbouw wiskunde B 

Dit digitale materiaal is ontwikkeld voor een zomercursus wiskunde voor 
beginnende scheikundestudenten, maar is ook uitstekend bruikbaar als 
herhalingsactiviteiten voor bovenbouw wiskunde B. Het gaat om een aantal 
herhalingsmodules, gericht op wiskundige vaardigheden. Daarbij worden de 
achterliggende begrippen ook kort herhaald. 

 

Cursus DWO-gebruik bij u op school  
Een groeiend aantal scholen maakt gebruik van onze maatwerkcursus DWO-
gebruik die bij u op school gegeven kan worden. Dit blijkt een efficiënte manier 
om snel de hele wiskundesectie van alle mogelijkheden op de hoogte te brengen 
en deze manier van onderwijs te introduceren op uw school.  
Voor dergelijke maatwerkcursussen krijgen wiswebplus-leden een flinke korting 
(€ 675,- per dagdeel in plaats van € 900,-). Indien u hierin geïnteresseerd bent, 
kun u contact met ons opnemen, zie ook: 
http://www.fi.uu.nl/nl/professionalisering/seizoen20102011/welcome.xml?domain
=0&select=2&subselect=1#vo42.  
 
We hopen dat u veel plezier heeft van uw wiswebplus-abonnement.  
 
 
het Wisweb+ team 


