
	  
	  
	  

Welke	  wiskunde	  moet	  uw	  zoon/
dochter	  kiezen?	  

	  
28	  januari	  2019	  

	  
	  
	  	  
	  

een	  ppt	  die	  een	  3e	  klasser	  en	  ouder(s)	  op	  
weg	  helpt	  bij	  het	  maken	  van	  de	  juiste	  

keuze.	  



	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  U	  hoe1	  géén	  aantekeningen	  of	  foto’s	  te	  maken.	  	  
	  	  	  	  	  Deze	  powerpoint	  komt	  op	  magister	  in	  de	  map	  3e	  klas.	  



De	  mogelijkheden	  voor	  Havo	  en	  Vwo	  



Wiskunde	  is	  één	  van	  de	  kernvakken.	  	  
Engels	  en	  Nederlands	  zijn	  de	  andere	  twee.	  
Je	  mag	  bij	  het	  eindexamen	  maar	  hoogstens	  één	  5	  	  
bij	  de	  drie	  kernvakken	  hebben.	  
	  

	  
Deze	  voorwaarde	  wordt	  ook	  gehanteerd	  bij	  de	  	  
overgang	  naar	  het	  volgende	  leerjaar!!!	  
	  
	  



De	  keuze	  van	  jouw	  wiskunde	  hangt	  af	  van:	  

-‐ 	  behaalde	  cijfer	  3de	  klas….	  	  
	  …….maar	  vooral	  hoe	  hard	  heb	  je	  daarvoor	  gewerkt??	  

-‐ 	  jouw	  wiskundige	  capaciteiten.	  	  
-‐  jouw	  bereidheid	  om	  in	  de	  bovenbouw	  echt	  	  hard	  te	  
werken.	  
	   	  -‐	  in	  de	  BB	  zijn	  Dalton	  opdrachten	  moeilijker	  dan	  in	  de	  OB	  
	   	  -‐	  in	  de	  BB	  meer	  huiswerk	  dan	  in	  de	  OB	  
	   	  -‐	  in	  de	  BB	  ligt	  het	  tempo	  hoger	  

-‐ 	  het	  profiel	  dat	  je	  gaat	  kiezen.	  
-‐  jouw	  vervolgstudie	  	  
-‐  jouw	  interesses.	  Welke	  wiskunde	  vind	  je	  leuk?	  



VoorlichUng	  keuze	  wiskunde	  	  
•  Uitleg	  docent	  3e	  klas	  aan	  de	  hand	  van	  deze	  PPT	  
•  Leerlingen	  uit	  de	  4e	  	  klas	  komen	  langs	  om	  hun	  
ervaringen	  te	  delen	  

•  Boek	  3e	  klas	  hee1	  enkele	  A	  en	  B	  paragrafen	  
•  Docent	  bespreekt	  met	  leerling	  wat	  het	  advies	  
gaat	  worden	  

•  VoorlichUng	  en	  begeleiding	  decaan	  
•  Decanenavond	  
•  Internet	  	  



Aandachtspunten	  
	  

•  Wees	  eerlijk	  tegen	  jezelf,	  ga	  voor	  jezelf	  goed	  na	  hoeveel	  Ujd	  
je	  nu	  al	  kwijt	  bent	  aan	  het	  vak	  wiskunde.	  Volgend	  jaar	  wordt	  
dat	  nog	  meer!!!	  

	  
•  Moet	  je	  er	  hard	  voor	  werken	  om	  het	  niveau	  aan	  te	  kunnen	  of	  

lukt	  het	  je	  op	  je	  sloffen?	  Hoewel	  een	  8	  een	  8	  is,	  hee1	  het	  
cijfer	  8	  een	  hele	  andere	  waarde	  als	  je	  er	  hard	  voor	  hebt	  
gewerkt	  of	  als	  je	  deze	  met	  een	  minimale	  inzet	  hebt	  behaald.	  

•  In	  de	  onderbouw	  wil	  een	  8	  of	  9	  géén	  garanUe	  zijn	  voor	  goede	  
cijfers	  in	  de	  bovenbouw.	  In	  de	  onderbouw	  worden	  vooral	  
basisvaardigheden	  aangeleerd.	  Tevens	  verwerkt	  in	  contexten.	  

	  	  	  	  	  Echte	  serieuze,	  inzichtvragen	  komen	  pas	  in	  de	  bovenbouw!!	  
	  



Aandachtspunten	  
	  
•  Maak	  je	  veel	  rekenfoutjes	  en/of	  inzich`outen?	  
	  
•  Een	  goede	  werkhouding	  is	  vanaf	  week	  1	  echt	  vereist	  in	  de	  

bovenbouw.	  
	  	  	  	  	  Je	  kunt	  het	  je	  bij	  wiskunde	  absoluut	  niet	  veroorloven	  om	  je	  
	  	  	  	  	  huiswerk	  /	  Dalton	  opdrachten	  niet	  (op	  Ujd)	  te	  maken.	  	  
	  	  	  	  	  Vragen	  stellen	  bij	  onduidelijkheden	  is	  een	  must!!!	  
	  
•  Hoe	  leuk	  vind	  je	  wiskunde??	  



	  	  	  Valkuilen	  bij	  het	  kiezen	  van	  wiskunde	  B	  
Bij	  een	  8	  of	  9	  automaUsch	  voor	  wiskunde	  B	  gaan.	  
	  
Met	  een	  relaUef	  laag	  wiskunde	  cijfer	  toch	  ondanks	  
negaUef	  advies	  docent	  toch	  wiskunde	  B	  kiezen.	  
	  
Mijn	  ouders	  willen	  dat	  ik	  wiskunde	  B	  ga	  doen…….	  
	  
Niet	  goed	  zijn	  in	  “verhaaltjessommen”	  dus	  geen	  
wiskunde	  A	  willen	  kiezen	  en	  voor	  wiskunde	  B	  gaan.	  
	  
Omdat	  wiskunde	  B	  moeilijker	  	  is	  en	  meer	  status	  lijkt	  te	  
hebben,	  toch	  wiskunde	  B	  kiezen	  terwijl	  voor	  een	  
vervolgstudie	  dit	  absoluut	  niet	  nodig	  is.	  
	  
	  



Al	  snel	  spijt	  van	  de	  keuze???	  	  
Overstap	  is	  nu	  alleen	  mogelijk	  indien	  er	  plaats	  is	  in	  
de	  wiskunde	  A	  groep.	  
	  
De	  leerling	  moet	  op	  eigen	  kracht	  de	  gemiste	  stof	  
inhalen.	  
	  
Verkeerde	  keuze:	  demoUverend	  en	  oppassen	  voor	  
negaUeve	  spiraal.	  	  
	  
Met	  een	  4	  doubleert	  de	  leerling.	  



In	  de	  bovenbouw	  gebruiken	  we	  een	  Grafische	  Rekenmachine	  (GR)	  	  

De	  Casio	  met	  Examenstand!!!	  



	  
	  
Globaal	  overzicht	  van	  de	  inhoud	  per	  wiskunde	  op	  de	  	  
Havo	  
	  	  
•  Havo	  wiskunde	  A	  staat	  bekend	  als	  de	  verhalende	  wiskunde,	  dus	  wiskunde	  in	  een	  

context.	  	  
	  Gegevens	  en	  informaUeverwerking	  (staUsUek)	  zijn	  hier	  een	  groot	  onderdeel	  van.	  	  
	  Ook	  moet	  je	  hierbij	  formules	  kunnen	  opstellen	  voor	  lineaire	  en	  exponenUële	  	  
	  formules.	  Er	  wordt	  veel	  aandacht	  besteed	  aan	  algebra	  (oa	  breuken,	  procenten,	  	  
	  machten	  en	  wortels)	  
	  Je	  maakt	  hierbij	  heel	  veel	  gebruik	  van	  je	  Grafische	  Rekenmachine	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  	  
	  	  	  	  	  	  Havo	  wiskunde	  B	  is	  abstracter	  dan	  havo	  wiskunde	  A.	  	  

	  Vergelijkingen,	  funcUes,	  grafieken,	  formules,	  algebra,	  	  
	  meetkunde	  en	  goniometrie	  (sinus,	  cosinus,	  tangens)	  komen	  	  
	  allemaal	  voor	  bij	  Havo	  wiskunde	  B.	  	  
	  Ook	  hier	  gebruik	  je	  de	  grafische	  rekenmachine,	  maar	  je	  moet	  	  
	  ook	  veel	  vergelijkingen	  	  zonder	  GR	  berekenen.	  



	  
Globaal	  overzicht	  van	  de	  inhoud	  per	  wiskunde	  op	  het	  VWO	  

	  •  Vwo	  wiskunde	  A	  is	  een	  uitgebreide	  versie	  van	  Havo	  wiskunde	  A	  met	  
	  	  	  	  	  wat	  delen	  van	  Havo	  wiskunde	  B	  erbij.	  
	  	  
	  Vwo	  wiskunde	  A	  vraagt	  toch	  om	  meer	  inzicht	  en	  ook	  om	  meer	  	  
	  algebraïsche	  rekenvaardigheden.	  	  
	  De	  onderwerpen	  die	  bij	  het	  vak	  wiskunde	  A	  Vwo	  worden	  	  
	  aangeboden	  zijn	  o.a.	  gegevens	  	  en	  informaUeverwerking.	  	  
	  Ook	  moet	  je	  in	  staat	  zijn	  om	  verschillende	  verbanden	  te	  herkennen	  	  
	  en	  in	  sommige	  gevallen	  moet	  je	  deze	  ook	  kunnen	  opstellen.	  	  
	  Het	  handmaUg	  kunnen	  oplossen	  van	  vergelijkingen	  komt	  ook	  voor	  	  
	  bij	  Vwo	  wiskunde	  A,	  maar	  je	  mag	  in	  veel	  gevallen	  gebruik	  mag	  	  
	  maken	  van	  je	  GR.	  	  
	  Kortom	  Vwo	  wiskunde	  A	  is	  leuk	  en	  best	  pijg!	  Je	  zult	  hier	  dan	  ook	  	  
	  hard	  voor	  moeten	  werken!	  

	  
	  



•  Vwo	  wiskunde	  B	  behandelt	  de	  abstracte	  wiskunde.	  	  
	  	  	  	  Je	  leert	  hierbij	  bijvoorbeeld	  wiskundige	  bewijzen.	  	  
	  	  	  	  Vergelijkingen,	  funcUes,	  grafieken,	  formules,	  algebra,	  meetkunde	  
	  	  	  	  met	  coördinaten	  en	  goniometrie	  komen	  allemaal	  voor	  bij	  Vwo	  	  	  
	  	  	  	  wiskunde	  B.	  	  
	  
	  	  	  	  Je	  zult	  hier	  wel	  wat	  inzicht	  voor	  moeten	  hebben	  en	  ook	  er	  voor	  	  
	  	  	  	  moeten	  willen	  werken.	  	  
	  	  	  	  Bespreek	  met	  je	  docent(e)	  jouw	  plan	  om	  wiskunde	  B	  te	  kiezen.	  
	  	  	  
	  	  



•  Vwo	  wiskunde	  C	  is	  vernieuwd!!	  
	  	  	  	  	  Het	  is	  niet	  meer	  zoals	  afgelopen	  jaren	  een	  makkelijkere	  	  
	  	  	  	  	  versie	  van	  wiskunde	  A!!!	  
	  	  	  	  	  Inhoudelijk	  ligt	  de	  nadruk	  op	  staUsUek,	  op	  toegepaste	  	  
	  	  	  	  	  analyse	  (oa	  verbanden)	  	  en	  op	  de	  kunsthistorische	  en	  	  
	  	  	  	  	  culturele	  plaats	  van	  wiskunde	  in	  wetenschap	  en	  	  
	  	  	  	  	  maatschappij.	  
	  
	  	  	  	  	  Je	  leert	  oa	  perspecUef	  tekeningen	  maken	  en	  logisch	  	  
	  	  	  	  	  redeneren.	  
	  
	  In	  de	  4	  	  Vwo	  wordt	  dit	  vak	  waarschijnlijk	  als	  combinaUe	  	  

	  	  	  	  	  AC	  aangeboden.	  	  
	  Aan	  het	  eind	  van	  4	  Vwo	  moet	  je	  kiezen	  voor	  A	  of	  voor	  C.	  	  



Vwo	  wiskunde	  D.	  	  	  
Net	  zoals	  op	  de	  havo	  is	  dit	  vak	  bedoeld	  als	  aanvulling	  op	  het	  	  
vak	  Vwo	  wiskunde	  B.	  	  	  
Wiskunde	  D	  mag	  je	  alleen	  kiezen	  als	  je	  ook	  wiskunde	  B	  in	  je	  profiel	  
hebt.	  
Mocht	  je	  een	  technische	  studie	  willen	  doen,	  dan	  is	  het	  bijna	  een	  	  
must	  	  om	  wiskunde	  D	  erbij	  te	  nemen.	  	  
De	  onderwerpen	  complexe	  getallen,	  kegelsnedes,	  
differenUaalvergelijkingen	  en	  uit	  wis	  A	  staUsUek	  en	  kansrekening	  
komen	  hier	  oa	  aan	  bod.	  	  
	  
In	  dit	  vak	  doe	  je	  alleen	  schoolexamen	  en	  geen	  centraal	  eindexamen.	  
	  
	  



Wiskunde	  en	  jouw	  profiel	  
J	  =	  moeilijkheidsgraad	  



Wiskunde	  en	  jouw	  profiel	  



Boek	  Moderne	  wiskunde	  	  
	  •  Achterin	  een	  hoofdstuk	  vind	  je	  een	  paragraaf	  

wiskunde	  A	  en	  wiskunde	  B.	  
	  	  	  	  Hierin	  is	  geprobeerd	  om	  de	  verschillen	  duidelijk	  	  
	  	  	  	  te	  maken.	  
•  In	  deel	  3B	  is	  er	  een	  A	  en	  een	  B	  	  
	  	  	  	  hoofdstuk.	  	  
•  Nu	  volgen	  nog	  enkele	  voorbeelden	  	  
	  	  	  	  uit	  het	  3de	  klas	  	  en	  het	  4de	  klas	  boek.	  



Wiskunde	  AC	  havo/vwo	  



Wiskunde	  AC	  havo/vwo	  



Wiskunde	  AC:	  bereken	  met	  GR	  
Wiskunde	  B:	  bereken	  met	  algebra	  

havo/vwo	  



Wiskunde	  AC	  vwo	  



Wiskunde	  ABC	  	  havo/vwo	  



Wiskunde	  ABC	  vwo	  



Wiskunde	  C	  vwo	  



Wiskunde	  C	  vwo	  





Wiskunde	  B	  havo/vwo	  en	  
wiskunde	  A	  vwo	  



Wiskunde	  B	  havo/vwo	  en	  	  
wiskunde	  A	  vwo	  



Wiskunde	  B	  havo/vwo	  



Wiskunde	  B	  havo/vwo	  	  



Wiskunde	  D	  vwo	  



Kansberekening	  (wiskunde	  ACD	  vwo)	  



Algebra	  (wiskunde	  B	  en	  D)	  



Samenvapend:	  
Kies	  die	  wiskunde	  die	  ……..	  
	   	   	   	  …..	  	  	  je	  aankunt	  
	   	   	   	  …..	  	  	  waar	  je	  voor	  wilt	  werken	  
	   	   	   	  …..	  	  	  die	  je	  nodig	  hebt	  voor	  je	  studie	  
	   	   	   	  …..	  	  	  je	  leuk	  vindt	  J	  

	  
Overleg	  met	  je	  wiskunde	  docent(e),	  decaan,	  ouders	  en	  	  
vooral	  jezelf!!!!!	  
	  
Ook	  vind	  je	  informaUe	  op	  internet.	  
	  

Succes!!!! 	  	  



Hee1	  u	  vragen??	  


