
EUCLIDES 91 | 2 | website 1

JAARVERSLAG EUCLIDES 
Marjanne Klom (vh de Nijs)

JAARGANG 90 (2014/2015)

32

noTulen van de nvvw-
Jaarvergadering
ZaTerdag 3 noveMber 2012, veenendaal

Kees Lagerwaard

EuclidEs 89 | 2

opening
Voorzitter Marian Kollenveld opent de vergadering. Ze heet allen van harte welkom. Een  
speciaal welkom is er voor ereleden van onze vereniging en voor vertegenwoordigers van 
PWN, NVON, ministerie van OCW, Steunpunt taal en rekenen en onze Vlaamse zuster- 
vereniging. Ook de aanwezige LIO’s en een veertigtal nieuwe leden krijgen een aparte  
vermelding.

Jaarrede
De voorzitter spreekt de jaarrede uit. De volledige tekst van de jaarrede is terug te lezen in 
Euclides nummer 3 jaargang 88.

notulen
De notulen van de jaarvergadering 2011 worden zonder vragen of opmerkingen vastgesteld. 

Jaarverslagen
Over het NVvW-jaarverslag van verenigingsjaar 2011-2012 wenst geen der aanwezigen het 
woord. Ook het jaarverslag Euclides jaargang 87 lokt geen vragen of opmerkingen uit. De 
twee jaarverslagen worden vastgesteld onder dankzegging aan de auteurs Marjanne de Nijs 
en Kees Lagerwaard.

Financiën
Interim-penningmeester Gert de Kleuver licht de exploitatierekening over boekjaar 2011-2012 
op enkele punten toe, alsmede de balans per 31 juli 2012. Ondanks een licht negatief  
resultaat is de financiële positie van de Vereniging dermate solide dat er geen aanleiding 
is de contributie voor 2013/2014 te verhogen. Zowel penningmeester Frank van den Heuvel 
als Pim en Elly van Bemmel worden bedankt voor het vele en goede werk. De kascommissie, 
bestaande uit de heren F. O. van Leeuwe en J. van den Berg, wordt bedankt. Zij hebben de 
boeken in orde bevonden en stellen de vergadering voor de penningmeester te dechargeren 
voor het gevoerde financiële beleid. Dit voorstel wordt door de aanwezigen onder applaus 
aangenomen. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. 

bestuursverkiezing
De bestuursleden Marian Kollenveld, Henk van der Kooij en Henk Rozenhart zijn aftredend 
en stellen zich herkiesbaar. Penningmeester Frank van den Heuvel heeft zijn bestuurstaak 
kort voor de zomervakantie neergelegd. Henk Bijleveld is aftredend en stelt zich niet 
herkiesbaar. De voorzitter dankt beiden voor hun enthousiaste inzet voor de Vereniging. 
Het bestuur heeft Lidy Wesker-Elzinga, Gert de Kleuver en Ab van der Roest als nieuwe 
bestuursleden voorgedragen. Er zijn geen tegenkandidaten, zodat het eerstgenoemde drietal 
is herkozen en het laatstgenoemde drietal is verkozen. Een en ander wordt met een warm 
applaus ondersteund. Het bestuur is hiermee per saldo met 1 persoon uitgebreid. Het 
bestuur had graag een nog wat grotere uitbreiding gerealiseerd vanwege het omvangrijke 
takenpakket. Helaas heeft Heleen Traas haar kandidatuur voor een bestuursfunctie onlangs 
om persoonlijke redenen ingetrokken.

rondvraag
Grada Fokkens spreekt haar zorg uit over het ontbreken van speciale regels bij de verplichte 
rekentoets voor leerlingen met dyscalculie. Ze vreest dat deze leerlingen daardoor weinig 

In dit jaarverslag wordt een beknopt overzicht gegeven 
van de werkzaamheden van de redactie in de periode van 
1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015

Redactie
De redactie van Euclides bestond het afgelopen jaar uit tien personen, ieder met een eigen aan-
dachtsgebied en/of eigen taak op het gebied van het becommentariëren en genereren van artikelen: 
Thomas van Berkel (LIO), Rob Bosch (wiskundige artikelen), Birgit van Dalen (adjunct-hoofdre-
dacteur), Annelien Jonkman (vo) Nathalie Kuijpers (adjunct-eindredacteur), Ernst Lambeck (boek-
besprekingen), Sietske Tacoma (hoger onderwijs), Joke Verbeek (vmbo/secretaris), Heiner Wind 
(redactievoorzitter), en Marjanne de Nijs (hoofd- en eindredactie). 
De redactie kwam driemaal plenair bijeen. De kernredactie (die bestaat uit de voorzitter, eindre-
dacteur en (adjunct-) hoofdredacteur) kwam buiten die plenaire bijeenkomsten ook nog een aan-
tal keren bij elkaar. Er is dit jaar intensief contact geweest met het bestuur van de NVvW naar 
aanleiding van het aantrekken van een nieuwe hoofdredacteur. Die is voor jaargang 91 gevonden in 
de persoon van Tom Goris. Samen met hem is het jaarlijkse overleg met de producent, De Kleu-
ver bedrijfscommunicatie bv. geweest om de overdracht soepel te laten verlopen. Halverwege het 
jaar gaf Annelien Jonkman aan het redactiewerk niet goed te kunnen combineren met haar andere 
werkzaamheden en nam afscheid. Aan het einde van het seizoen hebben Birgit van Dalen, Nathalie 
Kuijpers en Heiner Wind de redactie verlaten. Marjanne de Nijs heeft haar hoofdredacteurschap 
overgedragen aan Tom Goris en blijft aan als eindredacteur.

Cover
Een negentigste jaargang is bijzonder en we wilden dat met de cover ook benadrukken. We zijn 
grote dank verschuldigd aan Rinus Roelofs die voor elk nummer een afbeelding beschikbaar stelde 
van een van zijn kunstwerken. 
Ter ere van het jubileum plaatsen we op de voorkant Euclides in het oude lettertype, samen met 
een gloednieuw logo. Dit logo is ontworpen door onze vormgever De Kleuver bv en gebruiken we 
ook in het blad zelf voor verwijzingen naar onze website.
 
Inhoud 
Euclides is gewijd aan het Nederlandse wiskundeonderwijs. De artikelen hebben een vakinhoudeli-
jke, informerende, didactische, opiniërende en/of actueel-journalistieke inhoud. De redactie streeft 
naar een breed aanbod in artikelen zodat alle lezersdoelgroepen zich herkennen in het blad. 
Bijdragen worden voor een deel spontaan ingezonden en voor een ander deel op uitnodiging ges-
chreven. De kopijlijst telde gedurende de hier beschreven periode 129 inzendingen: conceptartikel-
en, boek-, software- en filmbesprekingen, interviews, verslagen van prijsuitreikingen en conferenties, 
redactionele kopij, aankondigingen en mededelingen, en daarnaast NVvW-bestuursbijdragen voor 
de Verenigingspagina’s. Naast deze inzendingen ontving de redactie een groot aantal persberichten.

Euclides kende het afgelopen jaar een aantal vaste rubrieken. Concrete en creatieve invulling van 
de wiskundeles kwam aan de orde in de rubriek van Jacques Jansen: Uitdagende problemen. Danny 
Beckers verzorgde de historische rubriek Getuigen. Hierin zoekt hij naar artefacten die getuigen 
van het wiskundeonderwijs door de eeuwen heen en plaatst hun betekenis in de context van die tijd. 
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De invulling van de puzzelrubriek werd verzorgd door Wobien Doyer en Lieke de Rooij. Ze weten 
nog steeds de lezers te verrassen met uitdagende opgaven, waarbij ze telkens een ander gebied 
van de wiskunde betreden. Ook bekende rubrieken zijn Wiskunde Digitaal waarin Lonneke Boels 
de lezer informeert over apps die op de markt zijn en van dezelfde auteur: Kleintje didactiek. Hierin 
beschrijft ze hoe je met kleine aanpassing je les toch iets meer inhoud en effectiviteit kan geven. 
De rubriek FIzier wordt vormgegeven door het Freudenthal Instituut, waarin interessante actuele 
thema’s, projecten en gebeurtenissen aan bod komen. Deze onderwerpen zijn steeds gerelateerd aan 
het werk en de activiteiten van de medewerkers van het Freudenthal Instituut en worden toeganke-
lijk gemaakt voor de wiskundedocent. Elk nummer bevatte ook een aflevering Vanuit de oude doos, 
verzorgd door Ton Lecluse: hij ging wederom op zoek naar oude examenopgaven, niet meer alleen 
meetkundig, maar ook analytisch en getaltheoretisch. Een nieuwe rubriek is Wis en waarachtig, de 
drijvende krachten hierachter zijn Joke Verbeek en Ernst Lambeck. Zij zoeken in het nieuws naar 
interessante wetenswaardigheden die direct of zijdelings te maken hebben met ons mooie vak. 
Vanaf nummer 6 mochten we Ronald Meijerink verwelkomen als rubrieksauteur. Hij is gestart op 
een school in Nieuw-Zeeland en houdt ons op de hoogte van het wiskundeonderwijs aan zijn kant 
van de wereld. Elk blad werd voorzien van een hoofdredactionele inleiding door Marjanne de Nijs, 
soms over actuele kwesties, andere keren bestemd als leeswijzer.

Omvang
In overleg met het bestuur is de omvang van Euclides aangepast; in principe is er een vaste omvang 
van 48 pagina’s per nummer inclusief advertenties; dat geeft ons een maximum aantal pagina’s van 
336 per jaargang. In het afgelopen jaar telden de nummers van Euclides achtereenvolgens 48, 44, 
48, 44, 48, 48 en 52 pagina’s. De steunkleur was paars. De opmaak van Euclides werd verzorgd 
door ‘De Kleuver Bedrijfscommunicatie bv’ in Veenendaal. 

Euclides digitaal
Op de website van de NVvW heeft Euclides een prominente plaats. We hebben dankbaar gebruik 
gemaakt van de mogelijkheden om de papieren versie uit te breiden met een digitale editie. We 
hebben 23 aanvullingen geplaatst op de website, waaronder de impressie van de Verenigingsdag en 
de jaarverslagen van de NVvW en Euclides. 

Publicatieprocedure
Ingezonden bijdragen worden in eerste instantie beoordeeld (dat wil zeggen geaccepteerd of 
afgewezen) door de hoofdredactie. In geval van acceptatie wordt de inzending van commentaar voor-
zien door de hoofdredactie en enkele andere redactieleden; de auteur krijgt vervolgens de gelegen-
heid het artikel op basis van dit commentaar bij te stellen.
Voor becommentariëring wordt incidenteel ook een beroep gedaan op personen buiten de redactie. 
De namen van deze referenten worden vermeld op de eerste pagina van het nummer waarvan zij een 
bijdrage becommentarieerden. Nadere informatie over de publicatieprocedure en een aantal richtli-
jnen voor de aanlevering van bijdragen voor Euclides staan vermeld op vakbladeuclides.nl.

Euclides als Verenigingsorgaan
Euclides is ‘vakblad voor de wiskundeleraar’, maar tegelijkertijd ‘orgaan van de Nederlandse 
Vereniging van Wiskundeleraren’. Als Verenigingsorgaan kent het tijdschrift daarom een aantal 
geoormerkte pagina´s ten behoeve van het Verenigingsnieuws. Het bestuur van de NVvW kan deze 
Verenigingspagina’s, zonder inhoudelijke bemoeienis en buiten verantwoordelijkheid van de redactie, 
vrijelijk gebruiken om zich tot de leden te richten. 
Dit gebeurde onder meer in de vorm van Bestuurstafels, waarin het bestuur van de NVvW de 
leden informeert over lopende kwesties en besluiten. Daarnaast hebben diverse bestuursleden het 
afgelopen jaar verslag gedaan van hun werkzaamheden voor de Vereniging op de pagina’s Verenig-
ingsnieuws. 
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Voor en door wiskundedocenten
Wiskundedocenten en andere betrokkenen bij het Nederlandse wiskundeonderwijs vormen een 
brede en tamelijk heterogene doelgroep, ondanks hun gemeenschappelijke affiniteit. Uiteraard 
streeft de redactie van Euclides ernaar een ieder uit deze groep een ruime sortering aansprekende, 
informatieve en lezenswaardige artikelen aan te bieden. Feedback van u als lezer is daarom voor de 
redactie van groot belang, en ook uw inhoudelijke inbreng (in de vorm van een artikel voor colle-
ga’s in het land) wordt met veel belangstelling door de redactie tegemoet gezien. Stuur daarom uw 
opmerkingen en bijdragen naar vakbladeuclides@nvvw.nl

Over de auteur
Marjanne Klom (voorheen de Nijs) is werkzaam als docent wiskunde op het Alfrink College in Zoet-
ermeer. Daarnaast is ze eindredacteur van Euclides. E-mailadres: marjanne.klom@gmail.com


