
 

Betreft: uitdaging voor het vak wiskunde  

 

’s-Gravenzande, 16 oktober 2020 

 

Geachte ouders, 

 

Het wiskundeprogramma dat de leerlingen volgen op de MAVO sluit niet goed aan op de wiskunde 

die gegeven wordt op de HAVO. Voor de leerlingen die interesse hebben in het overstappen van 

MAVO-4 naar HAVO-4 hebben wij een extra programma ontwikkeld. Dit programma start 

binnenkort in klas 3 en zal eindigen aan het einde van klas 4. Door het volgen van dit programma 

kan uw zoon of dochter naadloos kunnen aansluiten voor het vak wiskunde in HAVO-4. Het maken 

van de juiste keuze tussen de verschillende soorten wiskunde in HAVO-4 zal plaatsvinden rond de 

kerstvakantie in klas 4. Het volgen van het HAVO-traject heeft voor- en nadelen voor de leerlingen. 

Met deze brief willen wij de voor- en nadelen op een rij zetten. 

De voordelen vanuit ons perspectief zijn o.a.: 

 een grotere intellectuele uitdaging, 

 een perfecte aansluiting op een eventuele overstap van MAVO-4 naar HAVO-4, 

 meer zelfstandigheid ontwikkelen door geregeld zelf de theorie te moeten doornemen, 

 meer zelfreflectie op eigen werk door zelfstandig nakijken van de opdrachten, 

 meer overleg over wiskunde met de andere leerlingen die dit traject ook gaan doen. 

De nadelen kunnen zijn: 

 meer huiswerk voor wiskunde, 

 meer zelfstandigheid van de leerling, 

 af en toe extra uitleg van de docent wiskunde na schooltijd of tijdens een pauze, 

 extra overhoringen voor het vak wiskunde om de ontwikkeling te toetsen.  

De overhoringen zijn bedoeld om de vorderingen van de leerlingen in kaart te brengen. Het 

resultaat zal niet verwerkt worden in Magister.  

Voor leerlingen die een technische opleiding willen gaan volgen na de MAVO zou het ook 

interessant zijn om mee te gaan doen met het traject. 

 

Leerlingen die interesse hebben in dit traject moeten zich uiterlijk vrijdag 30 oktober a.s. 

aanmelden bij de docent wiskunde van uw zoon of dochter. 

 

Mocht u vragen hebben of wenst u met mij in de toekomst hierover nog te willen spreken, verzoek 

ik contact met mij op te nemen. 

 

Namens de sectie wiskunde, met vriendelijke groet, 

Bert van der Windt 

wnt@isw,info 


