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Nieuwsbrief Wisweb+, juni 2012  

Beste abonnees van Wisweb+,  

 

Graag presenteren wij u enkele nieuwe ontwikkelingen rond Wisweb+ en de 

DWO.  

 

DWO nieuwe opzet 
Op basis van de vele nuttige opmerkingen en wensen van onze gebruikers is 

gewerkt aan een nieuwe opzet van de DWO. Op 10 augustus 2012 zal de nieuwe 

opzet van de DWO worden ingevoerd. De belangrijkste veranderingen op een rij: 

 Meer digitaal lesmateriaal (verzamelingen oefeningen, maar ook complete 

digitale lessen). 

 Een beter overzicht door het gebruik van een mappenstructuur. 

 School-eigen modules in een aparte map, waarbinnen een eigen 

mappenstructuur kan worden opgebouwd. 

 Eenvoudig kopieren en plakken vanuit de standaardmodules. 

 Bewerken van modules en activiteiten kan nu vanuit dezelfde 

mappenstructuur. 

 Extra DWO-modules zoals bijvoorbeeld de Wismaatmodules zijn nu te 

bereiken via www.fi.uu.nl/dwo 

 

Wat moet u hiervoor doen? 

Niets. Wanneer u na 10 augustus inlogt via www.fi.uu.nl/dwo krijgt u automatisch 

de DWO met de nieuwe mappenstructuur. 

 

Wat is er dan veranderd? 

U ziet de DWO modules en activiteiten geordend in een mappenstructuur. 

Wanneer u op een map klikt verschijnt de inhoud in het rechtervenster. 

U kunt ook op  klikken. Dan is net als in Windows verkenner een ‘tree’ te zien: 

 

 
 

 

 is een map 

 is een module 

 is een activiteit 

 

Wat is er verder nieuw? 

Bijna alle DWO modules (Standaard modules) zijn gereviseerd en aangevuld met 

nieuwe activiteiten en modules. Ook de modules die voor projecten zijn 

ontwikkeld zijn te bereiken via www.fi.uu.nl/DWO 

 

http://www.fi.uu.nl/dwo
http://www.fi.uu.nl/dwo
http://www.fi.uu.nl/DWO
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Wat gebeurt er met de leerlingresultaten van de ‘oude’ modules? 

Deze blijven bewaard, want de ‘oude’ modules en activiteiten worden pas over 

twee jaar verwijderd. 

 

Wat gebeurt er met de eigen modules? 

Deze worden niet verwijderd. Er verschijnt een map met de eigen modules van de 

school,bijvoorbeeld: 

 

 
 

Ondersteuning? 

Alle handleidingen worden vernieuwd.  

Deze zijn te vinden op www.fi.uu.nl/wisweb. 

Wanneer u meer ondersteuning wilt voor het gebruiken van de DWO of voor het 

ontwerpen/aanpassen van activiteiten kunt u gebruik maken van de cursussen: 

Oefenen in een Digitale Wiskunde Omgeving 

Zelf digitale wiskundeactiviteiten ontwerpen  

Zie http://www.fisme.science.uu.nl/fisme/nl/professionalisering/index.php 

 

 

Apps 
Op dit moment wordt er gewerkt aan het maken van apps voor Android, iPhone 

en iPad. Met deze apps kunt u de leerlingenresultaten zien. 

 

 
 

 

Voor ontwerpers in de auteursomgeving 
Een nieuwe optie: Ctrl+Z 

Hiermee kunt u tot tien stappen terug gaan. De cursor moet dan wel in het 

tekstvak staan waar u de handeling ongedaan wilt maken. 

 

We hopen dat u veel plezier heeft van uw wiswebplus-abonnement en wensen u 

een fijne zomervakantie. 
 

het Wisweb+ team 
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