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Wiskunde en werk 

Circa een kwart van de jongens en 

iets meer dan de helft van de meis-

N.) . GINJAAR-MAAS j es verlaten het Mavo en het Havo 

Voorzit ter Stuurgroep 

Pro fiel Tweede Fase 

Voo rtgezet Onderwijs 

met een einde xam enpakket waarin 

wi sk unde niet voo r komt . Op het 

VWO liggen die cijfers weliswaar 

iets gunstiger, maar daar kiezen de 

meisjes vooral wiskunde A . 

Voo r al deze ieerlingen zijn vervolg

o pl eidingen in de technische en 
exacte sectoren afgesloten, zij heb

ben door de samenstelling van hun 

ein dexamenpakket ais het ware zelf 

hun keuzemogelijkheden voor v e r

volgopleidingen beperkt. ik betreur 

dat, niet omdat ik vind dat elke jon

gere opgele id moet worden in de 

technische en exacte sectoren, wel 

omdat ik vi nd dat elke jongere een 

zo groot mogelijke keuzevrijheid 
moet hebben ais het gaat om ople i

dingen die toeleiden naar beroep 

en werk. 

Het boek dat voor u ligt, laat zien 

d at Wiskundige kennis van belang is 

voor een scal a van beroep en di e 

niet direct liggen in de sfeer van 

tech nische en exacte sectoren. Wist 

u da t wis kund ig e kennis van pas 

komt bij werk als bee ldhouwen, pa

tro o n tekenen , tuinarchitectuur, 

verffabricage , verlosk un de et e. ete. 
Ik vi nd dit boek een ' e ye- ope ner ' in 

d ie zi n , dat h et wederom o nder

st re e pt hoe bel a ngri j k het is d at 

le e rl ingen dit vak nie te sne i late n 

vallen. Ook le e r lingen die den ken 

straks nooi t wiskunde no dig te heb

b en, zullen o p eniger lei wijze toch 

w eer op lope n t e ge n all erhande wi s

kun dige prob lemen . Die bood sch ap 

moe t nog steeds met kra ch wo rd e n 

uitge d rage n, met n ame in de rich

ting van m eisjes . Immers, nog steeds 

laten twee keer z oveel meisjes dan 

jongens het vak wiskunde vallen 

WISKUNDE EN WERK 

De werkgroep Vrouwen en Wiskun

de heeft de afgelopen jaren veel 
aandacht besteed aan het aantrek

kelijk maken van wiskunde voor 

meisjes. Ook heeft de werkgroep 

veel energie besteed aan vooriich

ting, die meisjes laat zien hoe be

langrijk wiskunde ook voor hen is. 

De werkgroep verdient daarvoor 
alle hulde . 

De activiteiten van de werkgroep 

lijken inmiddels te worden onder

steund door de Verkenningscommis

sie Wiskunde, die in haar rapport 

aan de minister schreef: 'Veel VWO

leerlingen hebben een volstrekt on

juist beeld van de wiskunde en van 

de beroepsperspectieven van de 

wiskundigen.' 

In zijn reactie daarop gaat de minis

ter uitgebreid in op de aantrekke

lijkheid van wiskunde als vak in het 

voortgezet onderwijs, het thema 

'beroepsperspectieven' laat hij ech

ter ge h eel liggen. Mede daarom is 

het goed dat het boek 'Wiskunde 

en Werk ' n u verschijnt . Ik wens u 

heel veel leesplezier toe. • 
N.J , GINJAAR-MAAS 
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[Ia EIDING 

Met het oog op de toekomst 

Wis kunde, waar heb je dat nu voor 

nodig? Voor velen heeft het de 

Inleiding naam moeilijk en saai te zijn en je 

kunt toch zoveel kanten uit zon

der. Aan wiskundedocenten de taak 

om hun leerlingen duidelijk te 

mak e n dat wiskunde behalve nuttig 

voor later, ook leuk kan zijn. Deze 

uitgave hoopt daaraan een bijdrage 

t e leve ren. 

Le ren doe je ook met het oog op de 

toekomst . Een toekomst waar je als 

leerli ng meestal een nog vage voor

stelling van hebt. Slechts weinigen 

hebben de route al uitgestippeld op 

het moment dat ze hun vakkenpak

ket samenstellen . Op grond waar

van moet je dan kiezen? Kies je een 

vak o mdat je het leuk vindt, omdat 
het nuttig is voor later of vanwege 
die aardige docent) 

In elk geval kom je in heel veel be

ro e pen w iskunde tegen. Ook in be

roepen waarvan je dat in eerste in

stantie niet verwacht , zoals in de 

zoge na amd typische vrouwenberoe

pen . Ma ar je gebruikt ook wiskun

de als je klust in je huis, als je gor

dijnen n aait of als je een verzeke

ring afsl ui t bij de bank. 

Wiskunde en werk. 

Dez e bun d e l laa t u en uw leerlingen 

kennis ma ken met de wiskunde 

zo als d ie voorko mt in een verschei·· 

d enhe id aan beroepen. Van patch

work tot ha rdwaretechniek en van 

echogra fie tot de. bouw . De geko

zen voorbeelden zijn verwerkt in 
lespakketten voor leerlingen van 

verschille nde n iveaus en schoolty

pes . De wis kun de w ordt er behan 

deld vanu it prakt ij ksitu ati e s . Zo 
kunnen lee rl ingen ze lf een tui n o nt 

werpen of het inkoopbeleid van 

hun eigen sportzaak doorrekenen . 

WISKUNDE EN WERK 

Op die manier wordt het nut van 

wiskunde voor diverse beroepen 

zichtbaar gemaakt. 

Meisjes en Wiskunde 

Het is niet toevallig dat juist de 

werkgroep Vrouwen en Wiskunde 

deze bundel heeft samengesteld. De 

werkgroep zet zich in voor een gro

tere participatie van meisjes aan het 

wiskundeonderwijs , Om allerlei re

denen kiezen meisjes minder vaak 

wiskunde in hun pakket dan jon

gens. Meisjes hebben een minder 

helder toekomstbeeld dan Jongens 

en zijn minder gericht op een toe

komstig beroep of carrière. Toen de 
werkgroep de voorbereidingen trof 

voor de viering van het tweede lus

trum in 1992, ontstond daarom het 

idee aandacht te besteden aan het 

thema 'Vrouwen gebruiken wiskun

de in hun werk'. Veertien vrouwen 

werden uitgenodigd om in een 

workshop zichtbaar te maken welke 

rol de wiskunde speelt in hun dage

lijk.se werkzaamheden. Dit leverde 

een geschakeerd beeld op van mo

gelijke toepassingen van wiskunde 

in diverse beroepen. Het materiaal 

dat deze vrouwen ontwikkelden 

was dermate breed uitgewerkt en 

interessant dat het bijna vanzelf

sprekend was het te bundelen en te 

presenteren aan wiskundedocenten 

en hUil leerlingen . 

Opbouw van de bundel 

Na een overzicht van de activiteiten 
en publicaties van de werkgroep 

Vrouwen en Wiskunde is de lezing 

' Een eigenzinnige aanpak van het 

wi s ku ndeonde rwijs' van mevrouw 

Rose Flower op ge nomen . Zij we rd in 

1991 in Engeland uitgeroepen tot 

Maths Teacher of the Yea r. Haar 
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verhaal was een van de lezingen op Tot slot 

het congres bij het tienjarig bestaan 

van de werkgroep. Wij waren zeer Deze bundel is tot stand gekomen 

onder de indruk Vi.\n haar aanpak dankz ij de gezamenlijke inspanning 

van het wiskunde-onderwijs en de van een groot aa ntal mensen. Op 

overtuiging e n het enthousiasme deze plaats willen wij iedereen be-
waarmee zi j haar ideeën ontwikkeld danken die haar bijd rage geleverd 

heeft. Wij wilden Li het verhaal van heeft aan deze produktie. Allereerst 

Rose Flower niet onthouden. de beroepsvrouwen die geheel be-

Daarna zijn veertien lespakketten langeloos en met groot enthousias-

opgenomen. Ieder pakket bestaat me de basis gelegd hebben voor dit 

uit een interview me t ee n vak- b o ek . Verder a! die leden van de 

v rouw, beroepeninformatie en een 

werkboek. Het int erview geeft een 

breder beeld van het vakgebied en 

laat zien hoe het is om als vrouw 
daarin werkzaam te zijn. Na het in

terview is informatie opgenomen 

over opleidingen die aan het vakge 

bied gerelateerd zijn . Het werk

boek is samengest(.ld door de vak

vrouw met ondersteuning van leden 

van de werkgroep. Elk w er kboek 

heeft een eigen niveau en is vershil

Iend van opzet . In de docentenhand-

werkgroep die de beroepsvrouwen 

ondersteund en bijgestaan hebben, 

door commentaar te leveren op de 
werkboeken en teksten te corrige

ren . Een speciaal woord van dank 
willen we brengen aan Sylvia van 

der Werf voor de ondersteuning ge

durende het anderhalf jaar dat we 

a an h e t boek hebben gewerkt . Syl 

vi a heeft ook alle beroepeninforma

ti e verwerkt t ot een compact en 

leesbaar ge hee l. 

leiding vindt u alle informatie hier- Wij wensen u vee l plezier bij het 

over. De bijdrage 'Een palet van toe- gebru ik va n d eze b un del. • 

passingen' is een inforrnatief ver

haal , zonder opgaven . 

Het is toegestaan om, uitsluitend 

voor eigen gebruik, uit deze bundel 

te ko piëren. We hebben voor een 

losbladig systeem gekozen orn dat 

zo gemakkelijk mogelijk te maken. 

WISKUNDE EN WE PK·· 

Josje van der Linden 

Lianne de Vet 
Lida Schepers 

Helee n Verhage 

Utrecht, oktob e r 1993 
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Acti v iteiten van 
de Werkgroep 

Vrouwen en Wis

kunde 

Vrouwen en Wiskunde 

De we rkgroep 'Vrouwen en Wiskun

de ' is opgericht in het najaar van 

198 1. De aanleiding was de be

zorgdheid van een aantal wiskunde

docen ten over de geringe deelname 

v an meisjes aan het wiskundeonder

wijs. Op al le niveaus kiezen meisjes 

minde r vaak wiskunde dan jongens, 

w aarmee ze zichzelf nogal eens te 

ko rt d oen. De werkgroep wil h ier 

ve randering in brengen en heeft 

aanslu iti n g gezocht bij de Neder

landse Verenig ing van Wi skundele

raren , 

Sinds d e oprichting o rganiseert de 

w erkgro ep twee keer per jaar een 

la nde lijke dag . Daar worden actuele 

of anderszins interessante thema's 

rond me isjes en wiskundeonderwijs 

besproke n. Eerl greep uit de onder

werpen : het hewet-project, keuze

p ro bl e matiek , ieerstijlen, school

b o eke n en d e voorbeelden daarin 

het hawex- p ro ject en W12-16 . Vier 

keer per jaar verschijnt de Nieuws

br ie f , met daarin onder meer info r

ma t ie over de activiteiten van de 

we r kgroep . 

P ubli cat ies 

Het belan g rijkste pro dukt uit de be

g injaren van de werkgroep was on

getwijfeld het b o ek. 'Vrouwiskun

dig' , dat in 1984 ve rs cheen. Dit boek 

geeft achtergro ndinformatie over 

het thema meisjes en vrouwen in 

het wisku ndeonderwijs, met ideeën 

van de we rkgro ep voor verandering. 

'Vrou wisku ndig ' is nu bijna tien jaar 

oud en er is in de tussentijd het no

dige veran derd in het Nederlandse 

wiskundeon d erwijs . Ee n a an t al 

ideeën is in wij de re kring verspreid , 

maar veel 0 0 blijkt la stige r te ver

anderen da n we toen dac ht en . De 

meisjes en hun keuzen bijvoorbeeld . 

WIS KUN 0 E " E N W E R K 

'Vrouwiskundi g' heeft in grote aan

tallen zijn w e.g na a r het onderwijs

veld geV0!10 f! r1 

Op zaterdag 21 maart 1987 vierde 

de werkgro ep ha ar eerste lustrum . 

Het thema wa s ' Ho e kan het beeld 

van wiskunde ve randeren?' De be

doeling van de lezingen en werk · 

groepen wa s om te laten z ie n dat 

wiskunde o ve ral is. Iede re en ka n e r 

op eigen niveau p lezier aan kan be

lev e n, o ok moe de rs , die waar mog e 

lijk hun dochte rs kunne n stimule re n 

om wiskunde te kiezen op sch o o l. 

De videoban d 'W is kunde mo et je 

doen' en het bo ek 'Vriendelijke w is

kunde' zijn naa r aanleiding van 

deze dag ontstaan . Het b o ek b e vat 

een verslag van dat eerste lu stru m 

en een collage van de on t w ik keld e 

lespakketten . 

Het volgende project van d e werk

gro ep was een inventari sa t ie van 

het wiskundeonderw ijs op het 

LHNO. Het b o ek 'Wiskunde in h et 

LHNO, logisch to ch' was het res u l

t aat, met ideeën en meningen va n 

wiskundedocenten. Het LHNO is een 

inmiddels uitgestorven schooltype , 

waarop voornamelijk meisje s zaten , 

meisjes met weinig zelfvertrouwen 

waar het hun wiskundetalent e n be

trof. Het schooltype mag dan wel 

uitgestorven zijn, het type leerlin

gen leeft voo rt. Het boek laat zien 

dat ook voo r deze groep zinvol w is

k undeonderwijs mo gelijk is , · Lo

g isch zelfs'. 

Wiskunde leren gaat het be ste in 

een stimulerende omgeving en een 

w iskundelokaal dat er aantrekkelijk 

u itziet , is dan mooi meegenomen . 

De ze gedacht e ng a ng le id de tot het 

id ee a ffiche s te gaa n u itge ven die 

in wi sk unde lok a le n o p g eh an gen 

kun n en word en . Er zi jn er t ot nu 

t oe drie uitgebracht: 'Allemaal vier-

9 
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hoeken', 'Lengte, oppervlakte, in

houd' en 'Perspectief'. Uit de reac· 

ties van docenten blijkt dat er vee l 

behoefte is aan dergelijk materiaal . 

Dit geldt des te sterker nu er wis· 

kundewerklokalen ingericht wor

den . Gelukkig heeft de werkgroep 

plannen voor nieuwe affiches . 

Op zaterdag 21 maart 1992 vierde 

de werkgroep haar tweede lustrum, 

met als thema 'Vrouwen gebruiken 

wiskunde in hun werk' . De voorlig

gende bundel is het resultaat van 
deze dag . Meer over de ideeën ach· 

ter deze bundel kunt u lezen in de 

inleiding . 

Netwerkfunctie 

De werkgroep 'Vrouwen en Wis

kunde ' heeft ook een duidelijke 

n etwerkfunct i e. Doo r de activite i

ten , waar veel vrouwen aan heb ben 

meegewerkt en door de conta cten 

die daarmee zijn opgedaan , zijn 

veel vrouwen doorgestro om d na ar 

plaatsen waar ze - al dan niet be 

roepshalve - aandacht aan meisjes 

en wiskunde kunnen geven. Veel 

van deze plaatsen werden voor

heen bijna alleen door mannen 

bezet. 

Dankzij een subsidie van het Min is

terie van Onderwijs en Weten

schappen heeft de werkgroep viei 
jaar lang een eigen centrum gehad 

met een betaalde· medewerkster 

voor enkele dagen per week. Deze 

subsidie liep in augustus 1992 ten 

einde , zodat de werkgroep ge

noodzaakt was naar een andere 

co nstructie om te zien . Samen met 

de werkgroep 'V rouwen en Na tuur

w etenscha ppen ' is daarom de 

stichtin g 'Vro uwen en Exacte Va k

ken' opgericht. Een n ieuw geza

menlijk centrum is ondergebracht 

WISKUNDE EN WERK 

bij het Algemeen Pedagogisch Stu

diecentrum in Lunetten, Utrecht. • 

Adres : Vrouwen en Exacte Vakken 

Zwarte Woud 2 

Postbus 85475 

3524 SJ Utrecht 

te I. 030-856746 

Publicaties 

Vrouwiskundig , 1984 

ISBN 90 800122-2-X . Prijs: f 10,

Auteurs : Marja Meeder, Francis 

Meester, Rijkje Dekker, Coby Geysel, 

Thea de Poe! 

Vriendelijke wiskunde, 1987 

ISBN 90 800122-'-1. Prijs : f 15,

Auteurs : Marja Meeder, Francis 

Meester, Heleen Verhage, Saskia 

van Eenbergen 

Wiskunde in het lhno, logisch 

toch, 1989, ISB N 90800 122-3-8 

Pri js: f 10,' 

Aut eur: Sylvia va n der We rf 

Wiskunde en werk, lesmateriaal 

vanuit de beroepspraktijk, 1993 

ISBN 90 800 122-XXX. Prij s: f 40,' 

Redactie : Josje van der linden, 

Lianne de Vet, Lida Schepers, 

He leen Ve rhag e 

Affich es: 

- Allemaal vierhoeken 

- Lengte , oppervla kte, inhou d 

- Perspect ie f (m e t we rkb la d ) 

Prijs: f 3,50 p e r st uk; een setje van 

d rie voor f 10, -

De uitgave n van de w erkgroep zijn 

te verkri jgen via de ied enadm inis

tratie van de Nederlandse Ve reni

ging van Wiskundeleraren, Joris

straat 43 . 4834 VC Breda . De ge

noemde prijzen zijn exclus ief ver

zend kosten . 
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De verandering 

Wat aanvankelijk een nachtmerrie De Duizendsom 
leek, pakte uit als een weldadige Wiskunde is leuk, ook al is het een 

verandering . Ik heb een aantal leer- serieus vak. Wij zoeken dan ook 

krachten kunnen aantrekken die 

even gemotiveerd waren als ik om 

een experimentele wiskundemetho
de te ontwikkelen. 

We begonnen met het formuleren 

van een aantal vragen als uitgangs

punt voor verandering (zie pag. 12). 

Deze vragen hangen a"emaal met 

elkaar samen en moeten ook in hun 
onderlinge samenhang beantwoord 

worden. A"een dan kun je een we

zenlijke verandering tot stand bren

gen die de moeite waard is. 

Intussen hield de buitenwereld ons 

goed in de gaten. We wisten dat de 

eisen van buitenaf niet zouden ver
anderen, ook al slaagden we er voor 

ons zelf in de juiste antwoorden op 

onze vragen te vinden. Goede exa
menresultaten blijven de norm. 

Aan de hand van een aantal voor

beelden van ons lesmateriaal hoop 

ik u een beeld te geven van onze 

werkwijze. Het materiaal bevat een 

mengeling van ideeën van ons zelf 

en van anderen. Aan de hand van 

onze ervaringen wordt het voortdu
rend bijgesteld. 

naar opdrachten die leuk zijn om 

aan te werken . Wij bieden ze aan in 

de vorm van eenvoudige 'starters', 
instapopgaven die in eerste instan

tie vrij eenvoudig op te lossen zijn, 

maar die met vervolgvragen uitge

bouwd kunnen worden tot verschil

lende graden van moeilijkheid. 

leerlingen kunnen die ook zelf be
denken, eventueel gestimuleerd 

door vragen van de docent. Zo heeft 

iedere leerling de mogelijkheid tot 

een goede oplossing te komen. 
'De Duizendsom' (zie pag. 14) is een 

voorbeeld van zo'n starter. Kijkt u 

er eens goed naar en bedenk een 

oplossing voor u verder leest. 

Mijn eigen oplossing is: 

438 
+ 562 
1000 

In een zaal vol mensen zullen er 

niet veel zijn die ook deze oplossing 

gevonden hebben. Er zijn immers 

veel verschillende oplossingen mo

gelijk. Dit is een eerste stap in wis

kundig denken: het constateren dat 

er meerdere oplossingen mogelijk 

Onze belangrijkste aandachtspun- zijn. 

ten daarbij zijn: 

• Hoe kunnen we leerlingen hel
pen hun drempelvrees voor wis
kunde te overwinnen? 

Een van mijn vervolgvragen is: Hoe

veel verschillende manieren zijn er? 

Bedenk daarbij dat alle cijfers 

• Hoe maken we ze enthousiast? slechts één keer gebruikt mogen 

• Hoe kunnen we hun zelfvertrou- worden. 
wen bevorderen bij het werken 

aan wiskundeopgaven en bij hun Je kunt nu willekeurig oplossingen 
examen? 

en vooral: 

• Hoe bevorderen we onafhanke
lijk wiskundig denken bij onze 
leerlingen? 

WISKUNDE EN WERK 

gaan bedenken. Ik ben er zeker van 

dat je op een gegeven moment be

seft dat het eenvoudiger wordt, als 

je er een patroon in kunt ontdek

ken . 
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kunnen we o ns gee n grote aanta!

len ve roo rl oven . 

Het werk van !eerlingen wordt be

waard in mappen. We hebben aller

lei soorten papier in voorraad zodat 

de leerling een rui me keuze heeft. 

Dergelijke ogenschijnlijk kleine keu

zemogelijkheden bevorderen het 

onafhankelijkheidsgevoel van leer
lingen . en dat is een van de dingen 

die w(· hoog in ons vaan dei hebb er. 

staan. 

Het industriële ontwerpteam 

Vorige zomer wilde ik mijzelf een s 

trakteren op huidverzorgingspro

dukten van Clinique. Ze hadden 

gratis proefmonsters en . gehaaid als 

ik ben , slaagde ik erin thuis te 
komen met twee doosjes en drie 

prachtige zeskantige displayverpak .. 

kingen. 

Hierbij bedacht ik een opdracht 

voo r mijn leerlingen van ongeve er 

veert ien jaar ou d (zie pag . 20) . 

Een eenvoudige opdracht zo u je zo 

denken. ik had echter weloverwo -

gen de opdracht moeilijker gemaakt 

d oor te stellen dat de dozen niet uit 

elkaar gehaald mochten worden. 

Maar mijn leerlingen kunnen inmid· 

dei s wel wat en ze hebben een 

g root zelfvertr ouwen bij het op los

se n van dit soort uitdagin ge n. Het 

leek m ij ook een g oede o efe ning 
voor het eindexamen , omd at veel 

op gave n bestaan uit he t tekene n 

van d e uitslag va n e e n drie dim e n
siona le fig u ur. 

Voor leerlin ge n met wein ig ruimte

lijk inzicht was deze opgave moe i

liJk. Het was echt een probleem om 
bi j het samenvouwen de verschillen 
de vlakken op de juiste plaats te 

krijgen . Is er een betere manier om 

na te denken ove r twee- en dr iedi

mensionale problemen dan het uit-
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WIJS 

proberen met je han den) 

Ik mag wel zeggen dat ze tot zeer 

originele, p rakti sc he en opwin den 
de oplossingen ge ko men zi jn. 

Het wiel 

Er zullen niet veei klaslokalen in En

geland zijn , waar een oud roestig 

fietswiel tot de vast e inventaris be

hoort . Wij hebben zo'n ding en na· 

tuurlijk bedacht ik er een opdracht 

bij (zie pag . 22). Mij n veertienjarige 

leerlingen vonden dit een zeer uit 

dagende opgave . Ze gingen onmid

dellijk in groepjes aan de slag . De 
meesten ontwierpen een mode! als 

hulpm iddel bij hun onderzoek , Ik 

blijf me verbazen wat eruit komt al s 

je zulke open opdrachten geeft. 

[.aten we daar eens naar kijken , 

In so mrnige groepjes namen de leer

lingen ailernaai cirkels met dezelfde 

straal bij het maken van een model. 

Voor sommigen was het moeilij k te 
begrijpen wat er g ebeurt al s je d e 

straal verandert , vo lgens wel ke re

gelma at dat ver loo pt. Ik gaf ze de 

suggesti e syste matisch te werken en 

te beginnen met een straal van één 

eenheid , enzovoo rts. Op die manie r 

werd de vergrotingsfactor 7Îcht

baar. Ik had niet voorzien dat dit 

voor sommige van mijn leerlingen 

zó moeilijk kon zijn. 

Voor a nderen ging het ee n h eel an

dere kant op. Twee jon g ens zagen 

on m id d e llij k dat het res u lta at een 

si nusoï d e zo u w o rde n . Th u is, o p de 

co mp uter, wa re n ze d it al vaker te

ge ngek o me n . Vo o r h en werd de op

ga ve vera nd erd. Zij werden u itge

daa g d om de verticale ra akl ij n aa n 

de cirke l erb ij te betrek ken en dus 

de t a ngens te bestuderen, Zij zoch 
ten uit hoe ze die informatie kon 

den gebruike n bij het berekenen 

van lengtes en hoeken in een recht

hoekige driehoek . Zo kwamen zij 
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Opdracht: HET FIETSWIEL 

GebrUik voor deze opdra cht een (oud) f,ets\A./lef. 

Markeer een punt op ':J'e om trek met een rood fi.,.,tJe. 

• Rol vervo lgen s hei wiel over de vioer en let op hoe de hoogte van het ÏiJntje 

ten opzichte '1a n oe vloer verander; 

Draai het w iel om zIJn as en kl}k hoe de hoogte van het I:jntje verandert 
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terecht in de driedimensionale tri" 

gonometrie. Een van hen besloot 

ook naar de inversen van de gonio" 

metrische functies te kijken, de co

tangens, de secans en de cosecans. 

Hij keek zelfs naar de betekenis van 

u it dru kkingen als sin2a: en sina.cosCt. 

Ik ben er zeker van dat het niet lang 

zal duren voor hij hierop terugkomt 

en dit f asci nerende onderwerp ver

der gaat onderzoeken. 

Tenslotte vroeg ik de klas het resul

taat voor een wiel met een straal 

van één eenheid te bekijken. 'Dit

zelfde resultaat', zei ik 'kun je ook 

met je rekenapparaat krijgen'. Er 

ontstond grote opwinding en vol

doening bij de ontdekking dat één 

druk op de sinusknop hetzelfde re

sultaat gaf. We bekeken ook wat de 

cosinusknop opleverde. En op de 

grafische calculator waren slechts 

enkele knoppen voldoende om de

zelfde krommen te produceren als 

zij get ekend hadden. 

Zo de den mijn leerlingen met het 

wiel een waardevolle ervaring op. 

Alle le erlingen konden bezig zijn op 

hun eigen niveau. Daarnaast kreeg 

Angst v oor wiskunde 

Zowe l b ij vol w asse n en als b ij jon ge" 

ren komt angst voor wiskunde veel 

voo r. Ik vero nderstel dat het hier 

gaat om faalangst. Maar waa rom 

zou e en kind van t ien als het bij ons 

o p scho ol ko mt er tegen op moe ten 

z ie n het wi sk unde lok aal b in ne n te 

gaan? 

Werken met gevoel van eigen

waarde 

Helaas is het nogal gemakke li jk het 

moreel en het zelfvertrouwen van 

een jonge wiskundige geest te on 
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een groot aantal van hen zicht op 

de waarde van gra fi sch e rekenma· 

chines en, in een enkel geval, van 

computers. 

Informatietechnologie in de 

wiskundeles 

In Engeland zijn veel mensen die 

denken dat kinderen alleen maar 

met wiskunde bezig zijn ais ze zich 

op de formele man ier door de basis 

algoritmen heen worstelen. 

Ik wil die hele discussie hier niet 

uitspitten. Ik ben van mening dat 

rekenapparaten en computers een 

belangrijke rol kunnen spelen in de 

wiskundeles. Ik moedig mijn leerlin

gen aan deze te gebruiken om het 

leerproces te vergemakkelijken 

Soms zullen ze oplopen tegen de 

beperkingen en dan merken ze dat 

ze zelf in staat zijn nauwkeuriger te 

rekenen. Sommigen worden nieuws

gierig en vragen zich af hoe het ap 

paraat aan zijn antwoord komt. 

Dergelijke ervari ngen helpen hen 

vertrouwd te worden met de w is

kunde. Er zijn veel voorbeelden 

waarin de in fo rmat iete chnolog ie in 

de les het begrip van wiskunde eer

der bevordert dan tegengaat. 

derm ijne n . Een paar sche r pe woor" 

den of een aantal rode st repen op 

een bladz ijde kunnen al genoeg 

zijn. Een o n begrepen w isk u n d ig 

begrip kan pa n iek ve ro orz ak en , dit 

kan het begin zij n v an ee n min de r

w a a rdi g h ei dscom p i ex. 

Het ve rtro uwen en h et co ncentra

tievermo g e n zak ken weg . Een leer

li ng die dit meemaakt zal zich niet 

makkelijk meer vo l enthousiasme 

op een nieuw probleem storten. Hij 

of zij zit in een neerwaartse spiraal 

van angst en falen . 
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Cops i!nd 8iocks/ 

PoJitiesurvelllance 

Îpag, 27) 

De Kikkers 

(Dag_ 27) 
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Onz e se ctie heeft geprobeerd stra

tegi e ën te on twikkelen om iedere 

lee r lin g met g evoel van e ig en waa r

de me t wiskunde bezig te la t en zijn. 

Ons d o e! is dat leerlingen een groot 

v ertrouw en in hun e igen kllnnen 

on t w ikkelen . l e e rl ing en met faal

an gst zuilen zo nder een dergel ijke 

attitudeverandering nooit hun 
eigen wiskundige mog e lijkheden 

vo ll edig benutten . Het is essentieel 

dat ze z ich als perso on gewaar
d e e rd voelen en dat hun werk en 

id e eën niet doo r a nderen al s o nbe

lang rijk en van we inig waa rde afge 

d aan worden . 

Wij hebben geleerd goed naar onze 

leerlingen te luisteren . In h et begin 

gaven we leerlingen van t ien jaar 

mo ndelinge examens. De meeste 
kinderen han t e ren geen wiskundig 
taalgebru ik als ze een gedachten

gang w illen weergeven of duidelijk 

w il le n mak en dat ze iets be g ri j pe n . 
We real isee rd e n ons dat w e niet al

leen goed moesten lui steren maa r 

ook h un alledaags taalgebruik 

moesten verta len naar wiskund ige 

t N m inologi eë n. Het was hard wer

ken om h et wi sku nd ig begrip van 

de lee rling te onderken nen . Ove r 

het algemeen wa s h un gedachten 

gan g goed , maar de manier waarop 

z e die wee rga ve n ge b rekk ig . 

Goed luisteren, aanm o edigen e n 

van gedachte n wisselen over de wis

kund e ste lt d e d ocent in st aat b ij te 

dra ge n aa n het ontw ik ke len van 

ee n gevoel van eig e nw a a rde van d e 

leer ling. En dan kan de le erlin g ze lf 

aa n d e slag , ook al zal d e ze vaak 

met andere n ov e rleggen. 

Groepen zonder competitie 

Het is belang rijk dat iedere leerling 

weet dat h ij of zij dezelfde kansen 

heeft als andere leerlingen. Ook is 

het voor nerveuze en zwakkere 
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leerlingen be langrijk niet vo ortdu

rend in de schaduw te werken van 

ie mand voor w ie ie d e re opgave een 

makkie schijnt t e z ijn . Wij proberen 

in de lessen een sfeer van wedij ve r 

te vermijden. In een competitieve 

omgeving is e r slec hts één winnaar, 

verder zijn er een pa ar die goe d 

meekomen en is e r een groot aantal 
verliezers . Voo rtd uren d verlieze n 

leidt t o t angst . 

Va nuit deze ge dac ht e pro beren w e 

de groepen zo samen te stellen dat 

de leerlingen lekker werken . En dan 

gaat het niet alleen om het w iskun

d ige niveau, maar oo k om andere 

fa ct o ren die de prestatie s kunnen 

beïnvloeden , zoals de leesvaardig

heid of het co mmunicat ieve rmogen . 

Voor een lee rli ng met psychische 
problemen, bijvo o rbee ld doordat de 

oud e rs gaan sch e iden , kan het g un 

stig zi jn als de ei sen o p school t ijd e

li jk wat Jager ligge n zoda t ze hun 

zelfvert ro uwe n ku n ne n he rvinden . 

Een ve ra nde r ing v an groep is bij ons 
diln oo k al t ijd bespreekbaar. Hoe 

w e i d e beste lee rlin gen bij elkaar 

z itten worden d e groepen niet n ila r 

ni veau benoemd . Het is immers ons 

doe l dat alle leerlingen naar h u n 

eigen wiskundig vermoge n w erke n. 

Goed of fout bestaat nie t . 

Op onze school k rij gen alle leerlin
gen van tien, elf en tw a a lf jaa r de

zelfde starters voorgeleg d . Ze lfs ou

d e re leerlin ge n werke n vaa k vanuit 

d iezel fde bas isop dra cht e n, maar 

door deze uit te bouwen w o rd e n ze 

moe il ijke r, wat v a a k leid t t ot den

ken op ee n a bst racter niveau . De 

opdrachte n die a a n d e starter mee

gegeven worden, ha ngen af van het 

t empo en niveau van de groep . Zo 

kan iedere lee rling op eigen niveau 

werken . De uitw erkingen zijn dan 

ook zeer verschillend en vaak an

ders dan we hadden voorzien. 
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Opdracht: COPS AND BLOeS f POLITIESURVEILLANCE 

Sommige steden in de Verenigde Staten hebben een stratenp lan in de vorm va n 

een vierkant rooster . 

Een politieagen t kan heel effectie f patrouilleren door op een hoek van een blok 

te ga an staan. HIJ of zij kan da n twee zijden van het vierka nte blok overzien . 

enzovoort 

Bestudeer het diagram en kijk of je hebt begrepen hoeveel straten de 

politieagent kan overzien. 

Hoeveel agenten Zij n er nodig om één blok te overzien 7 

Hoeveel agenten zijn er nodig voor tw ee blokken naast elkaar ) 

• Hoeveel agenten zijn er nodig voor drie b lokken; voor vier blokken; voor vijf 

blokken? 

Hoeveel agenten zijn er nodig voor een vierkant ,'an twee bij twee blokken? 

• Hoeveel agenten zijn er nodig voor grotere vierkanten van blokken 7 Wat 

merk Je op? 

• Kun je de blokken an ders plaatsen? Wat merk je nu .) 

DE REGEL VAN DE 5 "S"·e n 

START SMALL 
keep it SIMPLE 

be SYS TEMATIC 
and you will be SUCCESSFUL 

26 



5 

Van de lee rling en wNdt het volgen ·· 

de ve rwacht: ze moet en de op

dracht kun ne n begrijpe n. t o t co n
clu sies komen en de opdracht uit

breiden in een richting die ze zelf 

zin vol vinden. Zo maakt iedere leer

lin g z ich de wiskunde eigen. Het is 

betekenisvolle wiskunde! 

Ais je zo werkt is er geen sprake 

van goed o f fout. Als de leerl ing 

Rollenspel in de les 

1 Cops and bloeks I 
Politiesurvei Ilanee 

Een van o nze starters heet ' Cops 

and bloeks·. Politiesurveillance . 

Ter introductie van deze opgave 

doen we vaak een rollenspel . Met 

tafels en stoelen worden de huizen-
blokken gevormd en de 'agenten' 

co nt rolere n de st raten om er zeker 

an te zi jn d at ze alles ove rzien. Zo 

het resultaat kan verdedigen dan is 
ie de r resultaa t go ed . Iedere lee rl ing 

die zijn best doet en zo zijn eigen 
denkwijze en begr ip ontwikkelt, 

verdient lof en d ie geven we graag . 

Dan kan oo k. de com petitiedrift 

naar boven kom en. Individu ele le e r ·· 
lingen voelen z ich steeds meer u it 

gedaagd dieper in de stof te dui

ken . Maar ook d it moet in de ga te n 

geho ud en wo rd en . 

We zi en nu dat we iedere keer a ls we 

e en blok toevoege n, ook een agent 

moeten toevoegen . Voor drie blok
ken hebben we vier agenten nodig, 

vo or vier blokke n vijf enzovoo rt. 
Dit leidt uitein del ijk tot de form u le: 

(A = age nte n, B = blokken) 

zoe ke n ze in levende lijve u it hoe- Als de le erlin ge n di t ontdekt heb-

vee l agen te n er min imaa l nodig zi jn . ben moeten ze hun bevindin ge n 
So mmige leerlingen zijn hier een zowel mondelin g als schrifte lijk 

hele tijd mee bezig . Andere leerlin·· 

gen ge b ruike n legoblokjes en -man·· 

net jes om d e op ga ve uit t e werk e n . 
Wee r andere leerlingen overzien he t 

pro blee m metee n al en ontwikkelen 

geraffineerd e stukjes wiskund e. 

Om patronen t e on t de kken volgen 

de leerlingen de regel van de vijf 

"S"-en . We lat e n ze vaak al s hulp 

midde l een tabel ma ken . 

aanta ~ aantal 
b lokken agenten 

1 2 
2 1 
1 4 
4 5 
5 6 
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kunnen overbrengen. Voor velen is 

het onder woorden brengen van 

hu n gedachten een struikelb lok . 

Het gebruik van een bandrecorder 

kan hen help en d e juiste formule

ring te vin den. Een tekst verwerker 

ka n uitkomst bie den voo r die leer

li nge n d ie moeite he b ben met 

schrijven. En de docent kan de leer

lin gen stimuleren hun bev ind ingen 

alge b ra ïsch wee r t e geven . 

2 De kikkers 

Ook dit Îs een op dracht waar mijn 

leerlingen dol op z ij n. In te a ms van 

groene en bruin e ki k kers spelen ze 

het spel zelf na. Ook maken ze mo

dellen om het werken aan de op

dracht e envoudiger te maken . Ze 

maken aanteken ingen van hun be

vindingen door bijvoorbeeld de 
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Opdracht: DE KIKKERS 

In een vijver dnJvF!n zeven waterlelIebladen op een {IJ 

Op de dne bladen links zitten drie groene kikkers. 

Op de dne bladen rech ts ZJUen doe brUJrlp. kikkers. 

He! I:; de bedoeling Ga t de groene en de brUine kikkers van plaats wisselen De 

bruine kikkers moeten links eindigen en de groene rechts. Probeer dit Ie doen In 

zo weinig mogelijk sprongen. 

REGELS: 
1 [en kikker mag naar een ,3;:)ngrenzende open plaats sprtngen 

2 Een kikkéH mag OVEr een andere kikker heen springen en op een opf'n plaats 

landen 

3 Een kikker mag noort achteruit gaan 
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sp ron gen in tabellen vast te leggen. 
De best e leerlingen gebruiken kwa 
drat ische formules om het minimum 
aantal bewegingen voor iedere kik
ker aa n te geven. Anderen beschrij 

ve n het met w oo rden . Maar wat 
e r ook uitko mt: we hebben al t ijd 
dikke pret met de kikkers. 

Er z ijn veel van dergelijke 'PeopJe 

Games' zoals ze in Engeland ge
n o e md wo rden , di e in hu n p ro
bleemstelling veel weg hebben van 

schaken en dammen . Er z ijn verha
le n die uitgespeeld ku nn en wo rd e n 
en waa rin een wiskundig probleem 
opgelost moet worden . Ik houd van 
t o neelspelen in de klas. het is een 
leuke mani e r om aan een opgave te 
beginnen. Iedereen moet meedoen 
en om tot ee n o plossing te ko me n 

Terugblik 

Hoe leren kinderen? 
Hoe leren wij allemaal? 
Op de ze vragen bestaat, ge lo of ik, 
een gro ot aanta! antwoorden . Per 
ind ivid u en per situ at ie zal dit ver 
schi ll en . Daa rom he bbe n wij een 
leerlin ggerichte wiskundem ethode 
o ntw ikkeld . Deze is echter niet ego

ce nt risch. Het gaat h ierb ij o m d e 
voo rwa a rden d ie n o dig z ijn o m 
g oed t e kunnen werken . De leerlin

gen moeten zich prettig kunnen 
voelen bij de w e rksfeer e n het 
tempo waarin gewerkt w ordt. Ied er 

groe psli d hee ft behoeft e a a n w aa r
derin g e n zelfre spect en moet ple
zier kun nen he bbe n in d e voo rge 
legde uitdagin gen. Jed e re leerling 

m oet de ru imte hebben om a lleen 
te werken en tijd om de dingen te 
overdenken _ Tegelijkertijd moeten 
leerlingen de mogelijkheid hebben 

te overleggen als ze dat nodig vin

den . Bij teamwork mogen de groe-
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moet je samenwe rk e n. Ieder ind ivi 
d u moet de ande r én zi chzelf re 
specteren . 

Als leerlingen gevoe l van eigen
waarde e n ze lfre spect hebben, heb· 
ben ze ook genoeg vertrouwen om 
hun zwakkere kant en te la t e n zien. 
Kritiek van anderen kunnen ze dan 

als een uitdaging z ien. 
Ben je tevre de n met dit resultaat? 
Weet je zeker dat je antwo o rd 
goed is ? 

• Vind je dat een zinvolle redene· 
ring? 

Ze weten dat deze vrage n niet ge
ste ld worden om ze in verwarring te 
brengen , maar o m ze te helpen het 
beter te begrijp e n of om ze verd e r 
uit te dagen. Zo kan de docent het 
lee rpr oces on d e rste u ne n. 

pen z ich niet met elkaar bemo eie n . 
Ik g el oof dat de w e rkomg evin g 
licht , vro lij k en stim u le rend mo et 
zijn en netjes e n ordelijk als een 
w e rkplaats. Het frustreert enorm 

als je iets niet kunt vin de n . On ze 
gedragsco de de le n we m et d ie va n 
de scho o l: 

Zelfrespect 
Respect voor an de ren 

Respect voor d e omgeVing 

Pl ez ie r in het leren 

Zes jaar ge led en was mijn onderwijs 
hee l di rect ief. ik structur e erde en 

organis e erd e al le s. Voo r so mmige 
leerli ngen w e rkt e di t. Ze beg re pen 
het en slaa gden voor h u n examens. 
Ik weet echter niet zo zeker of er 
erg veel waren d ie enthous iast 
waren over wiskunde . Nu is het mijn 
doel alle leerlingen aan te moedi 

gen onafhankelijk in hun leren te 

worden. 
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Rosie '5 lintaal 

Opdracht: DE METER-LINIAAL 

M aak een liniaal van één meter la ng. 

Zet aan het ene eind een '0' en aan het andere eind een ' 1 '. Dit stelt één een

heid voor. 

Ku n je nu gera/Jen op de liniaal invu lle n? (begin met een half) 

Vul nu zoveel mogelijk andere breuken in. 

Kun je ook decimale breuken in vullen? 

Vul nu zoveel mogelijk percentages in . 
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Wa t leerlingen nod ig hebbe n ver

schilt en orm. Hun we rktempo e n 
hun begrip zij n pe r moment en per 

o pdracht versc h illend Op grond 

daarvan vind ik nu dat de benade

r ing moet afhangen van wat de 

lee r ling op een bepaald mo ment 

n odi g heeft Het moet een leerl ing

gerichte en flexibele benadering 

van het leren zijn, waarbij de me

thodes voortdurend aan de situatie 

aangepast worden. 

De leerlingen moeten nog a'tijd 

exam e ns en testen doen. Het b lijft 
moei lijk dingen te onthouden en te 

abst raheren . Het grote vers chil is 

da t ze niet langer bang voor wis

kun de zijn . Ik hoop dat mijn leer/i n

gen met net zoveel plez ie r werken 

a ls ik. Mijn e ig e n voldoe n ing b ij het 

lesgeven is en o rm toegenomen. 

Bijna ie dere dag leer ik weer iets 

bij . Het komt voor dat mijn le erlin

ge n ko men met oplossingen of b e

naderin gen van e e n wiskund ig pro

bleem waar ik ze lf nog no o it aa n 

g ed ac ht had . Oo k b lijft het voor mij 

opw indend wanneer ik e en le erling 
die alsmaar worstelt met een be 

paa ld beg rip, met een b red e lach op 

het g ezi cht hoor zeg gen : 'Ja. nu 

sna p ik het echt !' 

Fru stra ties 
Ik ben me er van bewust d at ik het 

nog niet ove r frustraties g e had heb _ 
Die bestaan gewoon . In deze leer

omgevi ng misschie n wel meer, 

o mda t d e leerlingen voo r durend 

nieuwe uitdagingen krijg en . Door 

onze flexibe le aa np ak is het moge 

lijk in t e grijp e n als e en leerli ng er 

niet mee r ui t komt . Da n is het no dig 

de leerling aan te moed igen e n be

paalde begr ippen uit te leggen . 

Zo werkte Rosie , een alert en slim 

kind van elf. aan de opdracht 

' Metre Rule', de meterliniaal. 
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Ze beg o n. do o r op ruit jespap ie r met 

ho kje s van één centi meter een lijn 

van een meter te trekken en er ge
tallen tussen nul en één bij te zet

ten . Ze wist waar ze een half moest 

neerzetten. Ook de plaats van de 

v ie rdes , vijfdes, ti en des, twintigstes 

en dergelijke gaf geen problemeri. 

Ze was erg trots op haar werk . Toen 

kwam eenderde. 'Het werkt niet', 

zei ze. ' Ik heb e en vakje over . Het 

kan wel met 99 vakjes, maar niet 

met honderd .' 'K ijk nog eens heel 

precie s' , was mijn reactie . Rosie 

heeft er aardig wat lessen mee ge
worsteld . To en dreigde z e af te 

haken . Op dat moment legde ik 

haar ui t wat er gebeurde. Ze was 

b lij en opgelu cht. haar zelfver t rou 

we n keerde terug. Zes maanden 

late r deden w e de ze o pdra cht nog

maals. Nu mo esten ook de cimale 

getallen en percentages tusse n de 

nu! e n de één ing evo eg d wo rden. 

To t mijn verbaz ing bleef ze op h et 

z e lfde pu nt st ek e n, a lleen was ze 

d eze keer we l in st aat het on d erlig

gende begrip te va tten . Het be gr ip 

' one ind ig .. .' is vo or ve len heel erg 

moeilijk . Dit had ik haar niet bijge

bracht, ik had haar alleen geh o lpen 

to en ze vastliep . Ik vond deze erva 

rin g erg lee rza am en verhelderend . 

Ros ie was e chter doo r het dolle 

hee n . Ze ma akte d rie li n ialen : van 

n ul tot één , van 0,6 t o t 0,7 e n van 

0, 66 tot 0,6 7. 

Het is ov e rigens z o dat ze ker de 

he lft van o nze le erlingen de eerste 

kee r dat ze deze o pdracht doe n, 

eenvij fde plaa t sen bij 5 cm o p de 

éé nmeteri in ia al. Ze z ijn dan ver

b a asd dat z e b ij vij fvijf d e pas 25 

hokjes he b be n geha d. Ik ben het 

da n me ze ee ns d at 'e r iets ni et 

klopt' . 'Bekijk he t eens op een an 

dere man ier' , zeg ik dan . 

Maatschappelijke context 
Wij realiseren ons dat onze school 
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13 -- x+y+z 
x*y*z - , - • 

O p dracht: 'DERTIE N' 

Schrijf getal/en op die opgeteld de som 73 geven . Bereken nu het produkt van 

deze getallen . 

Voorbeeld e n: 

3+4+ 6 
2 +3+ 4+4 

De uitdaging: 

Som 

13 
13 

3x4x6 
2x3x4x4 

Welke getal/en met de som 13 geven het grootste produkt? 

Produkt 

72 
96 
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niet los staat van andere scholen. 

We we r ken nauw samen met basis
scholen en andere scholen in de 

buurt. Gezamenlijk hebben we 'Fun 

Days ' in wiskunde georganiseerd 

voor leerlingen van a l onze schole n . 

Oo k he bben we overleg met docen

ten van het plaatse!ijke 'College of 

Techn olo gy ' . Veel van onze leerlin

gen gaan da a r na het eindexamen 

verder studeren . We praten dan 

Besluit 

Vandaag heb ik u meegenomen 

voor ee n kijkje in de keuken va n 

m ijn werk. Ik heb geprobeerd mijn 

inzichten en st rategieën om mijn 

do el t e be reiken a a n u duidelijk te 

maken. 

Tussendoor heb ik mijn sectie ge

n o emd. Ik prij s mij gelukkig te kun

nen samenwerke n met een ui t zon

derlijk tea m van toegewijde d oce n 

ten . All es wat we bereikt hebbe n en 

nog st e eds pro b eren te bere iken is 

het resul ta at van samenwerking. 

We staan el kaar t e allen tijde bij en 

behan de le n e lkaar met wederzijds 

resp ect. We res pect eren elkaars in

di vi d ua litei t en z ijn blij met de toe

gevoegde waarde van ied e rs talen

te n, krac ht en ide eën . To t sl ot wil ik 

het beeld, de metafoor va n waar u it 

wij onze filosofie ontwikk el d heb

ben met u dele n . 

De w e rel d van de wiskunde is een 

onein dig groot wo ud. Er lo pen vele 

paden door dit w o ud . Die krui sen 

el ka ar vaak . Er zi jn ve le korte ro u

tes die n iet bi jzond er aantrekkelijk 

zijn , maa r essentieel voor de weg 

door het leven. 

Veel mensen vinden deze tochten 

zwaar en worstelen om het eind 
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over zaken als le erstijl, overga ng, 
continuHe it en het leerplan. 

Ook hebben we bijeenkomsten ge

o rganiseerd voo r ou ders en stadsbe 

stuurders . We hope n dat ze daar

door ons leerpro gramma steunen en 

begrijpen. Het is de bedoeling geza

menlijk te komen tot een rijke st u

die-ervaring voor a ll e leeriingen 

van vijf tot a chtti en ja ar. 

punt te bereiken. Soms komen ze 

bij een open plek , waar ze kunnen 

uitrusten en gen ieten van de 

schoonheid om hen heen , waardoor 

ze even op kr acht e n kunn en ko men. 

Er zijn mense n die juist genieten 
van dergelijke uitdagingen. Zij lij

ke n interessan t e en stimu le rende 

routes t e on tde kken . Ze ko men re 
gelmat ig fas ci nere nd e en in t rige

ren de zaken t eg en, die hen stee d s 

ve rd r leide n naar sch oonheid en 

waarheid. Zij zijn in staat snel en 
met schijnbaar weinig tegens lag te 

reizen. Zij zien delen van het bos 

die vo or de meeste mensen voor al

tijd verborgen blijve n . 

De me esten va n o ns zull e n in ve r

sc hill end te mpo in het bos vo oruit 

ko men. Bij t ij den gaat het maar 

lan gzaam en worden we door on

ve rwachte hindernissen o pgehou

de n . Er is ve e l geduld en doorzet
tingsvermoge n no d ig om de volg en 

de o p e n p le k te bereike n . Ma ar het 

succes van d eze st r ijd smaakt wer

kelijk zoet . Zond er deze kost bare 

momenten zoude n velen afhaken . 

Het is een levenslang gevecht . Het 

is essentiee l dat ieder ind ividu zo

veel mogelijk paden vindt . En om 

een tocht met succes at te leggen is 
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En kele 'starters' 

• Wist Je dat de oppervlakte van een cirkel 'een kwart van de omtrek 
maal de diameter' is? 

Maak een bakje uit een metalen p laat va n formaat A4 om druppels 
olie in op te va ngen. 

Welke vorm zou je dit bakje moeten geven zodat het een maximale 
hoeveelheid olie kan beva ren? 

Uit een sector van een cirkel kun je een kegel vouwen . 

Welke hoek moet de sector hebben zodat de kegel het maxima le volu 
me heeft? 

Hoeveel zeshoeken gaan er in een zeshoek? 

Hoeveel lijnen zijn er minimaal nodig om precies honderd Vierkantjes 
te tekenen 7 

Kun je een afgeknotte kegel maken uit een vel A4 papier? 
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het nodig dat Je er zin in hebt en 

het ve rt ro uw e n d at je de moei lijk

hede n on de rw eg aank u nt . Je z u lt 

met a nderen moeten overleggen en 

ideeën uitwisselen en er zal vaak 

teamwork nodig z ij n. Het is handig 

om op t e sc h rijv en wa t je ontdekt 

he bt , o m het met anderen te kun

nen delen. 

De reiziger zal een hoop verschil

lende vaardigheden en hulpmidde

len gebruiken om de reis te verge

makkelijken. Een mooie, opvallende 

en fascinerende omgeving za! hij 

zeker waarderen omdat die de 

geest verfrist terwijl hij voo rtgaat. 

Het is nodig onderweg te rusten . 

Tij d te hebben zonder zwoegen, tijd 

voor reflectie en tijd om t e beslissen 

la ngs we lke we g je verd e r z ult 

gaan. 

Het is belangrijk dat iedere reiz ig e r 

het ge vo e l h e eft da t hij goed is u it 

g erust voor deze re is. In het be g in 

za l hi j een ho op steun en h u lp 

no d ig hebben. Ui t ei nd el ij k zal hij of 

zi j on a f hankelijk mo eten worden en 

ei g en kracht en zwaktes moeten 

ke n nen om d e juiste besl issin g e n te 

kunn e n ne me n , 

Ik g e loof dat he t de ta ak va n d e do

cent is om d it lee rpro ces t e o nde r

s t eune n . Deze zil l de lee r li ng mo e

ten voo rzien van de m iddelen om 
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zich de noodzake lijke vaardighede n 

eigen te maken d ie no dig zijn om 

de tocht te vo lb re ng e n. Wij docen

ten moeten hun nie uwsgierigheid 

aanwakkeren, w a ar door ze nieuwe 

dingen uitprobere n . Wij moeten ze 

h elpen in zichze lf te geloven z od at 

ze het ze lfvertr ou w en hebben om 

hindernissen te nemen en de 

zelfkennis opbou w en waarmee ze 

met eigenheid e n cre ativiteit de 

,aken aanpakken. 

Ik hoop dat de ervaring die ik mijn 

leerlingen in de wiskundeles mee

geef bij tenminste één van mijn 

leerlingen za! leiden tot onafhanke

lijk denken Ik weet dat het niet 

reëel is te verwachten dat alle leer

lingen zo jong al via de wiskunde 

d e no o dzakeli jk e rijphe id o nt w ikke

len of het no o dzak e li j ke v e rla n g en 

naar waarheid. 

Ik ho op da t ik n iet de indru k heb 

g ewe kt d a t ik alle antwoorden heb . 

Dat is ni e t zo . 

ik hoop ook dat ik n iet de in d ruk 

heb g e g eve n dat ik zelfvold a an 

ben. Voor mijzelf weet ik dat dat 

niet het geval is. 

De rest van mijn leven a ls lèrares en 

ook daarna nog zal ik alti jd op zo e k 

zijn naar de verwezenlijking van 

mij n droom . Net als u zal ik o p reis 

z ijn langs e en van d e ve le w e g e n in 

het Woud da t W is kunde he et. • 
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