
 1 

 
 
Nieuwbrief wisweb+, juni 2009 
 
In deze nieuwsbrief stellen wij u graag op de hoogte van enkele nieuwe 
ontwikkelingen waarvan u als wisweb+-abonnee gebruik kunt maken. 
Voor de doorontwikkeling maken wij dankbaar gebruik van de feedback die we van 
veel abonnees krijgen.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe ontwikkelingen binnen de DWO  

Nieuwe DWO-rekenmodules voor de onderbouw 
De laatste tijd wordt er veel aandacht gevraagd voor rekenvaardigheden. 
Remediërende  digitale modules met feedback, waarmee de leerling zelfstandig aan 
de slag kan vormen dan een handige optie. In september komen deze modules 
beschikbaar voor onze leden. 
U ontvangt daarover in september nog een aparte nieuwsbrief. 

Meer beheersmogelijkheden binnen de DWO voor scholen 
Naast leerlingen- en docentenaccounts krijgen scholen vanaf september de 
beschikking over een zogenaamde schooladmin, met meer rechten, zoals het 
verwijderen van leerling- en docentenaccounts en klassen die niet meer gebruikt 
worden. 



 2 

Gebruik van GeoGebra binnen de DWO 
 
 
 
 
 
 

 
Het programma GeoGebra kan gebruikt worden voor het maken van dynamische 
meetkundige constructies. Deze constructies kunnen door de docent gemaakt 
worden om ze als applet aan te bieden aan de leerling, maar natuurlijk kan de 
leerling ook zelf GeoGebra gebruiken voor het maken van eigen constructies. 
Door GeoGebra aan te bieden binnen de auteursomgeving van de DWO, kunnen 
dergelijke constructies makkelijk gemaakt en opgeslagen worden. Al dan niet in 
combinatie met ander digitaal materiaal kunnen ze dan beschikbaar worden gesteld 
aan de leerlingen.   

 

Cursus: zelf digitale wiskundeactiviteiten ontwerpen  
Ook dit jaar geven we weer een cursus voor wiswebplus-leden die zelf digitale 
activiteiten willen ontwikkelen in de DWO.  
In deze cursus worden stap voor stap de mogelijkheden van de DWO-
auteursomgeving behandeld.  
Meer informatie over deze cursus vindt u binnenkort op: 
http://www.fi.uu.nl/nl/professionalisering/seizoen20092010  

 

DigLib: gebruik van DWO-activiteiten in de ELO 
ItsLearning 
Komend schooljaar doet het Freudenthal Instituut mee aan de DigLib pilot van 
Itslearning (http://www.diglib.nl). Veel van de activiteiten die momenteel in de DWO 
beschikbaar zijn, kunnen dan zeer gemakkelijk naar de eigen ELO worden 
gedownload. Leerlingen kunnen dan gebruik maken van hun persoonlijke ELO-
account. 
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