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In de nieuwsflits van vandaag uitleg over wiskunde in de onderbouw en een vragenlijst 
over de beleving van corona-maatregelen.  

De schoolleiding 

 

Wiskunde onderbouw 
Hoe toetst de sectie wiskunde onder corona-omstandigheden de voortgang in de onder-
bouw? Dit zijn de afspraken:   

 Leerlingen mogen de opgaven zowel in hun schrift als online maken (zodat docen-
ten het werk op niveau kunnen beoordelen). 

 Leerlingen maken per paragraaf een reflectie op de theorie en de gemaakte fou-
ten. 

 Leerlingen maken de gemengde opgaven en de vaardigheden in hun schrift (zodat 
docenten zicht houden op de wiskundige uitwerkingen en notities). 

 Ze kunnen dit alles in een Word-bestand met foto’s en tekst inleveren bij 
‘Opdrachten’ in de ELO. 

 Als de reflectie aan alle eisen voldoet (alle theorie in eigen woorden, vergezeld 
door een zelfbedacht voorbeeld), tekent de docent ook de proef af. Meer informa-
tie over de reflectie is te vinden in de studiewijzer. Leerlingen mogen meerdere 
pogingen doen om de reflectie in orde te krijgen. De docent geeft feedback bij de 
ingeleverde opdrachten. 

 Als de leerling een proef van voor de lockdown onvoldoende of niet heeft ge-
maakt, kan die ingehaald worden met een uitgebreide reflectie op de theorie. In 
sommige gevallen kan de docent ook een andere vervangende opdracht geven.  

In de periode na 1 juni wordt op school een eindproef voor wiskunde gemaakt. Het uit-
eindelijke oordeel van de docent wordt gebaseerd op: het gemaakte werk, de reflecties,  
de gemaakte toetsen en de eindtoets.  

 

Onderzoek 
De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar hoe jongeren tussen de 11 en 18 en hun 
ouders omgaan met corona-maatregelen. Het invullen van de vragenlijst kost 10 tot 15 
minuten.  

De vragenlijst vindt u hier: https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_55XoVCq7N0sJ1Ah  

Meer informatie over dit –internationale- onderzoek is te vinden op:  

https://www.uu.nl/onderzoek/orthopedagogiek-psychosociale-problemen/blijfthuis   

  
  

Jordannieuws 
Streven is om in juni weer te starten met een volwaardig Jordannieuws. 

 

https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_55XoVCq7N0sJ1Ah
https://www.uu.nl/onderzoek/orthopedagogiek-psychosociale-problemen/blijfthuis

