
In dit jaarverslag wordt een beknopt overzicht 
gegeven van de werkzaamheden van de redactie in 
de periode van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 
2022.

Redactie
De redactie van Euclides bestond het afgelopen jaar 
uit acht personen, ieder met een eigen aandachtsge-
bied en/of eigen taak op het gebied van het becom-
mentariëren en werven van artikelen: Rogier Bos 
(namens het Freudenthal Instituut), Rob Bosch 
(wiskundige artikelen), Hugo Duivesteijn (voorzitter), 
Tanja Groenendaal (namens het bestuur van de 
NVvW), Ernst Lambeck (boekbesprekingen en Wis 
en Waar-achtig), Liesbeth Coffeng (eindredactie) en 
Tom Goris (hoofdredactie). 
Martijn Schouw (vmbo) is verwelkomd als nieuw lid 
van de redactie.
De redactie kwam twee keer online en een keer 
'live' bij elkaar.

Inhoud
Euclides is gewijd aan het Nederlandse wiskunde-
onderwijs. De artikelen hebben een vakinhoudelijke, 
informerende, didactische, opiniërende en/of actu-
eel-journalistieke inhoud. De redactie streeft naar 
een breed aanbod aan artikelen zodat alle lezers-
doelgroepen zich herkennen in het blad. Bijdragen 
worden deels spontaan ingezonden en deels op 
uitnodiging geschreven. In jaargang 97 zijn er 104 
artikelen verschenen: vakinhoudelijke artikelen, 
boek-, software- en filmbesprekingen, interviews, 
verslagen van prijsuitreikingen en conferenties, 
redactionele kopij, aankondigingen en mededelin-
gen 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. In Kleintje 
Didactiek beschrijft Lonneke Boels hoe je met 
kleine aanpassingen je les meer inhoud en 
effectiviteit kunt geven. Melanie Steentjes 
portretteerde haar leerlingen uit het vmbo in de 
rubriek Verhalen uit het vmbo.

De rubriek Flzier wordt geschreven door 
medewerkers van het Freudenthal Instituut, 
aangeleverd door het FI-lid van de redactie. Deze 
rubriek handelt over projecten en met name 
onderzoeken die op het FI plaatsvinden. Wis en 
Waarachtig: de drijvende kracht hierachter is Ernst 
Lambeck. Hij zoekt in het nieuws naar interessante 
wetenswaardigheden die direct of zijdelings te 
maken hebben met wiskunde. Ab van der Roest 
schrijft persoonlijke bespiegelingen in zijn rubriek 
Vastgeroest. De invulling van de puzzelrubriek werd 
naast Wobien Doyer en Lieke de Rooij verzorgd 
door Quintijn Puite en Birgit van Dalen, onder 
redactie van Esther Bod. Hun Olympiadepuzzel is 
toegankelijker qua niveau en daarmee ook geschikt 
om leerlingen mee aan het werk te zetten. WiTjes 
zijn kleine probleemoplossingsactiviteiten voor in de 
klas, gebaseerd op het grote archief van Wiskunde 
in Teams (A-lympiade, Wiskunde B-dag en 
Onderbouw Wiskunde Dag). Tot slot: Jana Dean is 
‘onze correspondent’ in de Verenigde Staten. Haar 
rubriek Math between US wordt in het Engels 
gepubliceerd. 

En gelukkig kon er dit jaar weer een Examenspecial 
verschijnen met daarin recensies van alle 
schriftelijke eindexamens, geschreven door collega's 
uit het veld.

Elke Euclides werd voorzien van een hoofdredactio-
nele inleiding door Tom Goris, soms over actuele 
kwesties, andere keren bestemd als leeswijzer. Een 
aantal NVvW-werkgroepen heeft te kennen gegeven 
Euclides graag als spreekbuis te willen gebruiken: 
Wiskunde voor Morgen, het Wereldwiskunde Fonds, 
Vrouwen en Wiskunde en de werkgroep Vmbo.

ICT special
Nummer 4 van jaargang 97 was een ICT special. 
Maar liefst 64 pagina's in omvang en door een 
gastredactie (Rogier Bos, Paul Drijvers, Sietske 
Tacoma, Melanie Steentjes en MarkTimmer) 
samengesteld, na een voorbereiding van bijna een 
jaar. De ICT special schetst een beeld van de 
huidige stand van zaken rond het gebruik van 
diverse soorten ICT in alle geledingen van het 
onderwijs. 
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Verenigingsnieuws

Jaarvergadering/studiedag 2020

Tweede uitnodiging
Dit is de tweede uitnodiging voor de jaarvergade-
ring/studiedag van de Nederlandse Vereniging van 
Wiskundeleraren op zaterdag 7 november 2020.

Vanwege beperkingen als gevolg van corona zal deze 
jaarvergadering/studiedag dit jaar online plaatsvinden. De 
(concept) tijdsplanning van deze dag vind je hieronder. 

De jaarvergadering zal plaatsvinden via een livestream in 
combinatie met een mogelijkheid om via de NVvW-site te 
reageren en te stemmen. Er komt een aparte pagina op de 
website met informatie en links die op het juiste moment 

Ook de plenaire lezing en de afsluiting van deze dag 
zullen via een livestream te volgen zijn. Workshops worden 
georganiseerd via Google Meets. 

Het programma van deze dag is als volgt:
10.00 – 11.00 uur: Jaarvergadering
11.00 – 13.00 uur: Studiedag

Via de nieuwsbrief en de site van de NVvW krijg je de 
meest actuele informatie over deze online jaarvergade-
ring/studiedag. Voor allerlei praktische informatie over 
de organisatie kun je je wenden tot Heleen van der Ree 
(hoofdbureau@nvvw.nl).

10.00-11.00 uur – Jaarvergadering
(Concept) Agenda:

1. Opening door de voorzitter, Ebrina Smallegange
2. Jaarrede door de voorzitter
3. Notulen van de jaarvergadering 2019

4. Jaarverslagen 2019/2020
 4.1. Jaarverslag van de NVvW
 4.2. Jaarverslag van Euclides
5. Financiën
 5.1. Jaarrekening en balans 2019/2020
 5.2 Verslag kascommissie en decharge van de  
  penningmeester
 5.3 Vaststelling contributie en benoeming  
  nieuwe kascommissie
6. Bestuursverkiezing

Aftredend zijn: Hester Vogels, Ebrina Smallegange 
en Kees Garst. Ebrina en Kees stellen zich beiden 
herkiesbaar voor een derde termijn. 

 Het bestuur draagt Claudia Konert voor als  
 bestuurslid. Het bestuur nodigt leden uit zich te  
 melden wanneer zij belangstelling hebben voor  
 een plaats in het bestuur    
 (e-mailadres: secretaris@nvvw.nl).   
 Tot 28 dagen na het verschijnen van deze   
 uitnodiging kunnen bestuurskandidaten   
 schriftelijk worden voorgedragen bij het bestuur  
 door ten minste vijf leden.
7. Rondvraag
8. Sluiting van de jaarvergadering

(Concept) Programma studiedag
1. Plenaire lezing 
2. Workshopronde
3. Plenaire afsluiting

Thema van de studiedag: Netwerken
Het thema van deze studiedag is Netwerken. Netjes 
werken is belangrijk bij het doen van wiskunde en bij 
wiskunde leren. Je gedachten op papier zetten, schetsen, 
een probleemsituatie zo organiseren dat die met wiskun-
dige middelen kan worden opgelost. Activiteiten die om 
net werken vragen. Hoe stimuleer je dat in je wiskunde-
les? Bij dit thema kun je natuurlijk ook denken aan het 
gelijknamige onderwerp binnen de discrete wiskunde. 
Een klassiek onderwerp, zie het vraagstuk over de zeven 
bruggen van Koningsbergen, met vele toepassingen in 
techniek, sociologie, terrorismebestrijding, verspreiding van 
virussen en informatica. Heeft dat onderwerp, met onder 
andere grafen, matrices en combinatoriek, wel de plek die 
het verdient in ons curriculum? Naast mooie lessen rond 
deze onderwerpen zal die vraag ook ter discussie staan.  
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Vormgeving en omslag
In goed overleg met onze vormgever, Roland Rutgers, 
worden ieder jaar de steunkleuren bepaald. Deze 
jaargang was dat licht blauw en olijfgroen. 
De 97e jaargang had geen specifiek thema voor de 
omslag, er werd voor ieder nummer gekeken naar 
een afbeelding die bij het nummer paste. Tom Goris 
is tevens beeldredacteur: alle figuren bevatten het 
Euclides lettertype (Iwona), hetgeen een rustige 
uitstraling oplevert.

Omvang en oplage 
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. De 
opmaak van Euclides werd verzorgd door De Kleu-
ver Bedrijfscommunicatie in Veenendaal. Euclides 
kent een oplage van 2600 exemplaren. 

Website en digitale Euclides
Op de website van de NVvW heeft Euclides een 
prominente plaats. Het archief is daar te vinden, en 
leden van de vereniging hebben toegang tot de pdf's 
van de artikelen tot en met de een na laatste 
jaargang. Vanuit de papieren Euclides wordt veel-
vuldig verwezen naar bijlagen op de website. Naast 
de papieren editie van Euclides is er ook een 
interactieve digitale versie met links naar websites 
en eventuele animaties.

Publicatieprocedure 
Ingezonden bijdragen worden in eerste instantie 
beoordeeld (dat wil zeggen geaccepteerd of afgewe-
zen) door de hoofdredactie. In geval van acceptatie 
wordt de inzending van commentaar voorzien door de 
hoofd- en eindredacteur en eventueel enkele andere 
redactieleden; de auteur krijgt vervolgens de 
gelegenheid het artikel op basis van dit commentaar 
bij te stellen. Vervolgens krijgt de auteur de proef-
druk voorgelegd. Nadere informatie over de publica-
tieprocedure en een aantal richtlijnen voor de 
aanlevering van bijdragen voor Euclides staan 
vermeld op de website van Euclides.
Die richtlijnen zijn vorig jaar drastisch versoepeld: 
de redactie wil zo weinig mogelijk technische 
drempels opwerpen voor de auteurs en het komt 
nooit voor dat er een format aangeleverd wordt waar 
we niets mee kunnen.  

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.

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 eenieder uit deze 
groep een ruime sortering aansprekende, 
informatieve en lezenswaardige artikelen aan te 
bieden. Feedback van de lezer is daarom voor de 
redactie van groot belang, en ook inhoudelijke 
inbreng van lezers (in de vorm van een artikel voor 
collega's in het land) wordt met veel 
belangstelling door de redactie tegemoet gezien. 
Stuur daarom je opmerkingen en bijdragen naar 
vakbladeuclides@nvvw.nl.  

Mede namens de volledige redactie, 

Tom Goris
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