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WISKUNDE
 VOORJAAR 2020
GEOGEBRA WORKSHOP BIJ JOU OP SCHOOL

Op bijvoorbeeld een studiemiddag kom ik graag langs om met je sectiegenoten te werken aan de uitbreiding van het 

GeoGebra-arsenaal.

DUIK IN EEN ZWART GAT
25 MAART 2020 

Een aantal wetenschappers vertelt ons alles over zwarte gaten en het Event Horizon Telescope project. Bij het 

onderzoek komen grote hoeveelheden data kijken, en ook het publiek kan zelf hiermee analyses doen.

LEVE DE WISKUNDE!
3 APRIL 2020 

Ons jaarlijkse feestje voor docenten en hun meest gemotiveerde leerlingen:  

zowel theorie als toepassingen komen in beeld.

TOEPASSEN SPREADSHEETS IN JE VAK
9 ARPIL 2020 

Maak je lessen interessanter, en je leerlingen Digitaal Geletterd, door het gebruik van spreadsheets in je vak.  

Je gaat met uiteenlopende voorbeelden aan de slag voor grafieken, verwerken van meetresultaten, simulaties, 

algoritmen, enzovoorts.

RELEVANT PROJECTONDERWIJS SAMEN MET  
JANE GOODALL/ GLOBE / ERASMUS+
25 MEI 2020 

Mogelijkheden verkennen om in je onderwijs de grote vraagstukken van onze tijd (bijv. klimaat en duurzaamheid) op 

te nemen en daarbij financiële en praktische ondersteuning te krijgen. Ook leerlingen welkom.

ABEL-PRIJS EVENEMENT
5 JUNI 2020 

De Abelprijs kun je zien als de Nobelprijs van de wiskunde. Een expert zal het werk van de laureaat van dit jaar op een 

toegankelijke manier uitleggen. Ook voor leerlingen.

BEKIJK HET 
VOLLEDIGE 
PROGRAMMA! 
SCAN DE QR-CODE



WIE ZIJN WE?
In het netwerk Bètapartners werken de UvA, VU, 
ruim 40 VO-scholen, bedrijven en maatschappelijke 
instellingen samen aan de kwaliteit en actualiteit van het 
bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland 
en Flevoland. Bètapartners verbindt het voortgezet en 
hoger onderwijs, waarbij docentenprofessionalisering en 
aansluiting tussen VO en HO centraal staan. 

ACTIVITEITEN VOOR DOCENTEN EN TOA’S
Per vak vormen we een professionele community en 
ontwikkelen we aanbod naar aanleiding van de vragen 
en behoeften van docenten in ons netwerk.

ACTIVITEITEN VOOR LEERLINGEN
Onze zowel verbredende als verdiepende activiteiten 
bieden uitdaging aan individuele leerlingen of klassen 
en dragen zo bij aan het maken van een bewuste 
studiekeuze.

MEER WETEN?
Ga voor meer informatie over Bètapartners, 
lidmaatschap en ons actuele aanbod naar onze website.

www.betapartners.nl


