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Voorwoord

Dit versiag is het resultaat van ons afstudeeronderzoek aan de RuG. In september 2000 zijn
wij als vierdejaars wiskundestudentes begonnen met afstuderen in de richting Educatief
Ontwerpen, onder leiding van Prof Dr. A. van Streun.

Het afgelopen jaar hebben we met veel enthousiasme gewerkt aan ons onderzoek naar de
meerwaarde van een laptopklas. In dit voorwoord willen we graag een ieder bedanken die ons
daarbij heeft bijgestaan. Allereerst bedanken we Henri Boer, wiskundeleraar van de
laptopklas aan het Zernike College. We mochten elke wiskundeles komen kijken en hij wilde
ons altijd helpen bij problemen met het maken van de werkbladen. Verder willen we Martin
Traas, leraaronderzoeker, bedanken. Hij heeft ons geholpen bij het maken van werkbladen,
maakte de eindtoets en regelde verschillende zaken die van belang zijn voor het onderzoek en
de scriptie. Verder natuurlijk Anne van Streun, afstudeerdocent, voor zijn begeleiding,
commentaar en ideeth.

Groningen, juni 200!
Annelies Wijnbergen

Neeltje Doggen
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Inleiding

Inleiding

In onze samenleving wordt het gebruik van computers steeds belangnjker. Om deze ontwik-
keling bij te blijven is het van belang dat kinderen al vroeg op een verantwoorde manier in
aanraking komen met computers. Scholen hebben deze behoefte opgepikt en er is bijna geen
school meer zonder computerruimte. Het Zemike College in Groningen-Haren vond het inte-
gratieproces van computers in het onderwijs te langzaam verlopen, er werd te weinig gebruik
gemaakt van de computers in de les. De directeur van de school zag in Denemarken een lap-
topklas en hij was onder de indruk van het grote gemak waarmee de leerlingen met laptops
werkten. Terug in Nederland heeft hij overlegd met de systeembeheerder en hebben ze beslo-
ten om op het Zernike College ook een laptopproject te starten in het schooljaar 2000/2001.
Vervolgens hoorden ze over het project "Anytime Anywhere Learning" (AAL). Ze hebben
zich hierover laten voorlichten, maar ze wilden in eerste instantie niet deelnemen aan het pro-
ject. Er waren namehjk veel regels aan deelname verbonden. Wel waren er andere scholen
met grootschalige ICT-projecten aangesloten bij dit project. Aan het begin van het jaar heeft
het Zernike College daarom toch besloten om lid te worden van AAL, zodat ze contact kon-
den hebben met andere scholen die werken aan ICT-integratie in het onderwijs. Verder willen
ze hun eigen weg gaan.

Als voorhoedeschool op ICT-gebied en computerschool van het jaar 1998 is het Zernike Col-
lege in schooljaar 2000-2001 in de Montessori-stroom gestart met een laptopbrugklas. In deze
klas maken 26 leerlingen (10 meisjes en 16 jongens) elk dag gebruik van een Iaptopcomputer.
Deze laptop is deels door de school gesubsidieerd. Het is een geheel nieuw leermiddel voor
zowel thuis- als schoolgebruik. Zowel thuis als op school wordt de laptop gebruikt om via in-
ternet de elektronische leeromgeving (elo) te bezoeken. De leerlingen nemen elke dag hun
laptop mee naar huis, maar hoeven geen boeken mee te nemen. Wolters Noordhoff heeft na-
melijk een extra set boeken beschikbaar gesteld voor gebruik in de kias. Dit betekent dat de
leerlingen thuis en op school een set boeken hebben en alleen de laptop en hun schrift elke
dag mee moeten nemen.

Anne van Streun werd halverwege het jaar 2000 benaderd door Wolters Noordhoff met de
vraag om afstudeerders die konden helpen in de laptopklas. Aangezien wij in het collegejaar
2000/2001 wilden afstuderen en het ons een leuk project leek, hebben wij die taak op ons ge-
nomen. Naast het maken van werkbladen hebben we de laptopklas geobserveerd tijdens de
wiskunde lesuren en hebben we verschillende personen die met deze kias te maken hebben,
geInterviewd.
De leerlingen krijgen les uit het boek Moderne Wiskunde van Wolters Noordhoff. Aan de
hand van dit boek moesten werkbladen gemaakt worden waarmee de leerlingen zelfstandig op
de laptop aan de gang konden. De werkbladen maken gebruik van versehillende soorten soft-
ware en vervangen een paragraaf of een gedeelte van een hoofdstuk. De mensen van Wolters
Noordhoffbekijken of ze de werkbladen kunnen gebruiken in hun meuwe boeken.
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Hoofdstuk 1 Onderzoeksopzet

Hoofdstuk 1

Onderzoeksopzet

1.1 Onderzoeksvragen

Een klas waarin elke leerling elke dag bij elk yak de mogelijkheid heeft om op de laptop te
werken heel bijzonder. Voor Nederland is de laptopklas in Gromngen-Haren één van de eerste
kiassen waarin zoiets gebeurt. In het buitenland zijn een paar voorbeelden te vinden waarin
kiassen laptops gebruiken, maar niet in deze vorm. Eén kias in het buitenland is al twee jaar
bezig met een gelijksoortig project'. Om als onderwijssector op niveau te blijven is het van
belang om zulke kiassen langdurig te volgen, zodat alle aspecten, goede en slechte, van lap-
topgebruik op een school kunnen worden geanalyseerd. Voor een goed uitgevoerd onderzoek
is het van belang om vooraf goed na te denken over de vragen die je wilt beantwoorden en de
verwachtingen die je wilt formuleren. Wij beperken ons in eerste instantie tot de wiskundeles-
sen, maar bekij ken aan het eind wel in hoeverre dat bij andere vakken anders ligt.

Onderzoeksvragen:
1. Krijgen de laptoppers door de computeropdrachten een beter inzicht in wiskunde dan de

"normale" leerling?
2. Op welke manier kun je het beste computeropdrachten toevoegen bij het lesmateriaal van

het boek? Aan het begin van het hoofdstuk, aan het eind of door het hele hoofdstuk heen?
3. Onthouden de laptoppers door de computeropdrachten de stofbeter?
4. Is het verloop van de les significant anders dan bij kiassen waar de leerlingen geen laptop

hebben?
5. Is het gedrag van deze kias anders dan bij kiassen waar de leerlingen geen laptop hebben?
6. Wordt het niveau van laptopleerlingen significant hoger dan die van niet-laptoppers?
7. Is de motivatie/inzet van laptopleerlingen hoger dan bij niet-laptoppers?
8. Ontstaat er verschil in vaardigheden en prestaties tussen jongens en meisjes?

Kortom:
Op welk moment in het leerproces van een wiskundig onderwerp en met welk type opdrachten
kan mathematische software optimaal worden ingezet om de gewenste leerdoelen in termen
van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen te bereiken?

Onze verwachtingen zijn:
- De laptoppers krijgen door de computeropdrachten een beter inzicht in wiskunde dan

"normale" leerlingen.
- Bovendien behalen de laptoppers een hoger niveau en onthouden ze de stofbeter.
- Het inzetten van software heeft als effect dat leerlingen sommige dingen niet goed

meer met de hand kunnen.
- De leerlingen vinden het leuk om met de laptop te werken en tonen daardoor een gro-

tere inzet.
- Jongens kunnen beter met de laptop overweg dan meisjes. Desondanks behalen ze

hetzelfde wiskundeniveau.

'§2.4 Laplopprojecl op zogenaamde "middenscholen" in Amerika
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1.2 Onderzoeksopzet

Om een goed onderzoek te doen, is het van belang om na te gaan of er al eerder soortgelijk
onderzoek is verricht en wat de resultaten daarvan waren. Daarom hebben we ook een litera-
tuuronderzoek gedaan. Het was in eerste instantie lastig om jets vergelijkbaars te vinden, er
zijn nog niet veel laptopklassen, maar uiteindelijk hebben we toch bruikbare informatie ver-
kregen.
Verder zijn we in het begin van het schooljaar 2000/200 1 meteen begonnen met het observe-
ren van de laptopklas. We hebben toen ook een paar keer bij een parallelkias (ook een Mon-
tessonbrugklas) gekeken. We hebben de niveaus van beide kiassen met elkaar vergeleken om
te kunnen aantonen dat er geen, ofjuist we!, een significant verschil bestaat aan het begin van
het project. Aan beide kiassen geeft Henri Boer les, zodat het enige verschil tussen de kiassen
het laptopgebruik is. Uit de observaties hoopten we informatie te krijgen over het verschil in
lesgeven bij gewone en laptopklassen. In maart en april 2001 hebben we nog een paar keer bij
de parallelkias gekeken. In elke observatie interviewden we ongeveer 5 leerlingen, zodat we
in de gaten zouden krijgen wat zij nou eigenlijk van de laptopk!as vinden.
Tevens hebben we Iesmateriaa! voor de Iaptopklas ontwikkeld. Dit bestond uit een aantal
werkb!aden bij twee hoofdstukken. Dit hebben we geevalueerd met behuip van de mening van
de leerlingen en Henri Boer.
Halverwege het schooljaar hebben we Henri Boer gemnterviewd. Natuurlijk is de mening van
de docent erg belangrijk voor ons. Om de kias niet alleen vanuit een wiskundig oogpunt on-
derzocht te hebben, hebben we de docenten van andere vakken ook een enquète voorgelegd.
Zo wilden we inzicht krijgen in de ervanngen van de andere leraren met de laptopklas. In
april hebben we de laptoppers een enquête voorgelegd om meer inzicht te krijgen in de erva-
ringen van de leerlingen. Tenslotte hebben we ook nog de laptopcoOrdinator (Henk de Vries)
een paar vragen gesteld over zijn ervaringen met de laptopklas.
In het derde trimester kregen al!e brugklassen van Henri Boer een praktische opdracht, die op
de computer gemaakt moest worden. De parallelkiassen hebben deze in de computerruimte
gemaakt.
We hebben de toetsen die het hele jaar door gegeven worden aan de Montesorri-brugklassen
met elkaar vergeleken. Tevens heeft Martin Traas een eindtoets ontwikkeld. Deze toets gaat
over de gehele stof van het eerste jaar en is gemaakt voor alle Montesorri-brugklassers. Hier-
uit proberen we enkele voorzichtige conc!usies betreffende de resultaten te trekken.
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Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek

Hoofdstuk 2

Literatuu ronderzoek

2.1 De rol van computertechnologie

Tot voor kort was het computergebruik in het wiskundeonderwijs vrijblijvend en beperkt tot
een vorm van hobbyisme (A. van Streun, 2001). De inhoud en de doelen van het wiskundeon-
derwijs werden niet wezenlijk door de introductie van computers aangetast. Die tijd is voor-
bij. De druk van de maatschappij is nu groot om leerlingen goed voor te bereiden op een tijd-
perk waarin computers in nagenoeg alle beroepen een essentiele rol spelen. Zo'n goede voor-
bereiding houdt in dat ICT wordt gemntegreerd in het onderwijs van de schoolvakken. Als we
naar de Nederlandse situatie kijken, dan zijn er vijf factoren aan te wijzen die ervoor zorgen
dat ICT in het wiskundeonderwijs een essentiele plaats gaat krijgen:

- Verplichi gebruik van computers
Het is een kenmerk van ons centraal gedirigeerd onderwijsbestel dat de centrale exa-
menprogramma's in hoge mate de inhoud van het onderwijs bepalen. In alle landelijke
examenprogramma's voor de wiskundevakken in het secundaire onderwijs (12 - 18

jaar) is het gebruik van computers in het schoolexamen voorgeschreven.
- GraJlsche rekenmachine op centraal examen

In de bovenbouw van havo-vwo is in de recent geformuleerde examenprogramma's
vastgelegd dat op de centrale schnftelijke examens het gebruik van een grafische re-
kenmachine noodzakelijk is.

- Computers thuis
Grote uitgevers hebben zich gerealiseerd dat in minstens 80 % van de gezinnen met
schoolgaande kinderen in de leeftijd vanaf 12 jaar thuis computers beschikbaar zijn.
Zij leveren daarom standaard met de schoolboeken ook goede bijpassende software,
wat ongetwijfeld tot gevoig zal hebben dat veel leerlingen in het toepassen van die
software hun leraren zullen overtreffen. Twee belangrijke belemmeringen voor inte-
gratie van computergebruik, namelijk de beperkte en verouderde capaciteit aan com-
puters op school en de aarzeling van docenten, zijn daarmee opgeheven.

- Beschikbaarheid van informatie op internet
Van deze factor lijkt het toekomstig belang moeilijk te overschatten. Internet biedt
immers een rijkdom aan informatie en lesmateriaal. Zo kun je op Nederlandse websi-
tes dynamische uitwerkingen (applets) vinden van bijbehorende problemen uit school-
boeken.

- Een digitale leeromgeving
Een stap verder is het ontwerpen van een digitale Ieeromgeving bij bet (wiskunde) on-
derwijs voor de leerlingen. Een aantal scholen is bezig met een webomgeving als
Blackboard. De communicatie via de digitale leeromgeving is snel opgezet, de vakdi-
dactische invulling is veelal nog ver weg. Net als in de Communicatie- en IT-wereld
(America-on-line en Warner) doet zich ook hier de noodzaak voor om de technologie
te koppelen aan de inhoud.
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De laptopklas

2.2 Anytime Anywhere Learning

De laptopklas van het Zemike College is als één van de weinige scholen in Nederland aange-
sloten bij het project Anytime Anywhere Learning oftewel AAL (www.aalnederland.com).
Dit is bedacht op Australische scholen en overgenomen in de Verenigde Staten, Engeland en
Belgi. In 1996, geinspireerd door het succesvolle gebruik van laptops op Australische scho-
len, begonnen Microsoft Corporation en Toshiba met één van de programma's van het hoog-
ste niveau die nu aan de gang zijn, bekend als Microsoft's Anytime Anywhere Learning Pro-
gram. Technische corporaties, zoals Apple, promoten het gebruik van laptops in het onder-
wijs. Ze verschaffen hardwarepakketten en, in sommige gevallen, ook software en technische
huip. Doel van het partnerschap tussen scholen (in heel de wereld), lokale bedrijven, softwa-
re- en hardwarebedrijven en kennisinstituten is om op termijn aan iedere leerling of student
een eigen laptop te verschaffen. Zo kan het onderwijs met behuip van laptops verbeterd wor-
den en kunnen leerlingen en studenten altijd en overal werken voor en met de school.

Dc doelstellingen van het AAL zijn:
- Verhogen van de leercurve

AAL vergemakkelijkt het opnemen van leerstof en verhoogt de leerprestaties in het
klaslokaal, bij het huiswerk maken en na de schoolopleiding.

- Leren buiten het klaslokaa!
Een laptop is een draagbaar leermiddel dat verzekert dat leerlingen geen kans hoeven
te missen om te kunnen leren. AAL geeft leerlingen dan ook de kans om overal en al-
tijd te leren, binnen het klaslokaal of bijvoorbeeld tijdens excursies, bezoeken, stages
of gewoon thuis. Door leerlingen de beschikking te geven over een laptop hebben ze
continu toegang tot een krachtig leermiddel, waardoor ze altijd nieuwe indrukken kun-
nen opdoen, hun huiswerk kunnen maken en zelfstandig onderwerpen kunnen uitdie-
pen.

- Eén op één toegang tot computers
Door leerlingen en leraren de beschikking te geven over een eigen laptop, krijgt het
onderwijs een krachtige impuls. Hierdoor kunnen ze:
• Hun eigen computer gebruiken voor leder onderwerp, iets wat onmogelijk is bij het

gebruik van desktop pc's.
• Profiteren van de toegenomen kwaliteit van lesgeven en leren, waardoor iedere

leerling individueel zijn eigen hoogst mogelijke niveau kan nastreven.
• Toegang hebben tot omvangrijke informatiebronnen.

In de Verenigde Staten is er een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar het leren met lap-
tops. De volgende belangrijke voordelen van het leren met laptops zijn hierbij naar voren ge-
komen:

- Leerlingen zijn beter in staat om vaardigheden met betrekking tot het oplossen van
problemen en kritisch denken toe te passen.

- Laptops verbeteren het leren in de kernvakken (zoals Nederlands, Engels en wiskun-
de) en vergroten de motivatie om te leren.

- Laptops verbeteren de kwaliteit van het werk, in het bijzonder van spelling.
- Laptops stellen docenten in staat meer tijd te besteden aan leerlingen individueel.
- Door het gebruik van laptops besteden leerlingen meer tijd aan leren, ook buiten

schooltijd.
- Dc samenwerking tussen leerlingen neemt toe.
- Dc vaardigheden van leerlingen in het zoeken en analyseren van informatie neemt toe,

vanwege de toegang tot allerlei informatiebronnen.

8



Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek

Scholen in Belgi, Groot-Brittanni en de Verenigde Staten ondervonden de volgende voorde-
len voor het leren en lesgeven met de laptop:

- Veel scholen rapporteerden dat de betrokkenheid van de leerlingen sterk was toege-
nomen, zowel betrokkenheid bij de school als bij de leerstof.

- Een groot aantal leerlingen maakte gebruik van de laptop om op verschillende plaatsen
te studeren of huiswerk te maken.

- Een groot aantal leerlingen toonde een verhoogde creativiteit en nieuwsgierigheid
door het gebruik van de laptops.

- Veel leerlingen waren meer gemotiveerd (vooral waargenomen bij jongens).
- Verschillende scholen bemerkten dat het gebruik van laptops een positief effect heeft

op leerlingen die veel aandacht nodig hebben.
- Vele opleidingen rapporteerden dat studenten trots zijn op het gebruik van hun laptop

(vooral waargenomen bij jongens).

2.3 Laptopcomputers in het K-122 klaslokaal

In 1988 bestonden at georganiseerde laptopprogramma's in het hoger onderwijs (ERIC Di-
gests, Educational resources information center). In dit jaar begon Drew University, New Jer-
sey, met het verschaffen van notebook computers aan alle eerstejaars studenten. Tegenwoor-
dig verlangen wereldwijd meer dan 50 hogere opleidingen het gebruik van laptops van mm-
stens een deel van hun studenten. Tijdens de jaren '90 begonnen een aantal particuliere scho-
len in de Verenigde Staten en daarbuiten met het verplicht stellen tot aanschaf van een eigen
laptop.

Ervaringen uit het klaslokaal
Onderwijzers die met laptops werken, zijn begonnen met het onderzoeken van de unieke
voordelen hiervan. Dc 1999 Laptop Learning Challenge, gesponsord door Toshiba en The Na-
tional Science Teachers Association, hebben het vernieuwende gebruik van laptops in K-12
bètaonderwijs erkend. Enkele Award-winnende ideeen toonden studenten die laptops gebruik-
ten om het teamwerk te vergemakkelijken, om meteen tijdens een laboratoriumopdracht data
te kunnen analyseren, of om wetenschappelijke onderzoeken te doen buiten de kias. De per-
sonen die het Copernicus Project (Fouts & Stuen, 1997) evalueerden, een laptop voorbeeld-
programma in verschillende gebieden rond Seattle, Washington, concludeerden dat laptops ui-
termate geschikt waren voor tekstverwerken, studentenprojecten en presentaties. Met de lap-
top kan de student verder spreadsheets maken om wiskundeopgaven op te lossen, boekversla-
gen te maken of het huiswerk op diskette in te leveren. Het werk zou ook via een verbinding
met het schoolnetwerk op de centrale server opgeslagen kunnen worden. Op deze manier kan
de docent het bekijken, van commentaar voorzien en daarna weer terugplaatsen voor de stu-
dent.

Ondersteunt onderzoek het gebruik van laptops?
Verschillende onderzoeken suggereren onderwijskundige voordelen die toegeschreven wor-
den aan het laptopgebruik. Specifieke voordelen die opgemerkt zijn:

- De grotere motivatie van de student.
- Een verschuiving naar een meer studentgericht klassenmilieu.
- Een betere schoolopkomst dan studenten die geen laptop gebruiken.

2 K-12 = Eerste tot en met twaalfde kias in Amerika
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In hun onderzoek van laptopgebruik in bêtavakken op middelbare scholen, concluderen Fisher
en Stolarchuk (1998) dat de laptopklassen, waarin vaardigheden en het proces van onderzoek
worden benadrukt, een positief effect hadden op de houding en kennis van studenten. Volgens
Rockman meidde een grote meerderheid van de leraren op laptopscholen een verbetering in
bereidwillig leren en project gebaseerde instructie. Ander onderzoek steunde de onderwijs-
kundige voordelen van laptopgebruik niet.

Gardner (1993) concludeerde dat de invloed van laptops op de prestaties bij wiskunde, na-
tuurkunde en schrijven na één jaar miniem was. Ook rapporteerden Fisher en Stolarchuk een
positiever verband tussen laptops en de houding van studenten dan tussen laptops en academi-
sche prestaties. Onderzoek van het onderwijskundig gebruik van laptops is nog maar net be-
gonnen. Relatiefgezien zijn er maar weinig K-12 scholen die de laptops lang genoeg gebrui-
ken om een lange termijn studie te kunnen voltooien over hun invloed in studentenprestaties.
Het blijft afwachten wat aanvullend onderzoek zal onthullen over de lange termijn invloed
van laptops op studentenprestaties en resultaten.

Rechtvaardigheidsgeschil
Met toenemende bezorgdheid over de rechtvaardigheid van de toegankelijkheid van technolo-
gie, zijn laptopprogramma's aantrekkelijker geworden. Door het leasen van programma's, in-
kopen van gerenoveerde hardware of het verkrijgen van technologische subsidies hopen veel
scholen ervoor te zorgen dat door het gebruik van een vorm van laptopprogramma het aantal
leerlingen dat de beschikking heeft over een computer toeneemt.

Critici wijzen op de mogelijkheden van diefstal, vandalisme en per ongeluk toegebrachte
schade. Nieuwere, "studentvriendelijkere" laptopmodellen nchten zich op een paar van deze
kwesties; ze zijn met alleen duurzamer, maar ook voorzien van diefstalafschrikkende techno-
logie.

Ondanks de creatieve onderwijskundige mogelijkheden van laptops en de belofte van onpar-
tijdige toegang voor alle studenten blijven extra kosten in de vorm van hardware, netwerk
kosten, technische huip en handigheidstrainingen de grootste obstakels. De aanwezigheid van
laptops op een school betekent niet automatisch dat ze eigendom zijn van de studenten, hoe-
wel sommige scholen pleiten of eisen dat studenten een laptop kopen of huren. Scholenge-
meenschappen, niet-commercile organisaties en ondernemers kunnen de kosten verhalen,
maar uiteindelijk delen de ouders de kosten met de school in de hoop elke leerling te kunnen
voorzien van een laptop. Dit is ook de reden dat sommigen bang zijn dat laptopprogramma's
de technologische verschillen tussen studenten uit families die de kosten wel kunnen opbren-
gen en die van families die dit met kunnen zal vergroten. Het stnjdpunt over laptops blijft niet
beperkt tot de kosten en de rechtvaardigheid; De Texas Board of Education haalde de kran-
tenkoppen door het voorstel dat de staat alle leerboeken moest vervangen door CD-ROMS en
een laptopleasing programma moest financieren voor alle 3,9 miljoen studenten. Ondanks de-
ze kwesties blijven veel onderwijzers zoeken naar creatieve manieren om deze obstakels te
omzeilen, zodat ze de voordelen van onderwijskundige technologie kunnen gebruiken bij
meer leerlingen.

Samenge vat
De toekomst van mobiele computers in K-12 onderwijs is nog steeds onzeker. Misschien
worden laptops wel nooit zo normaal in kiaslokalen als rekenmachines. Oplossingen vinden
voor de kostenkwestie, de behoefte aan tecbnische huip, veiligheid en de onpartijdige toegang
zijn een uitdaging voor vele scholen. Veel scholen met Iaptopsblijven echter positief en en-
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thousiast over de veranderingen die opgemerkt worden en de voordelen die hun studenten
ontlenen aan de toegang tot draagbare computers. Ondanks dat veel laptopprogramma's jong
zijn en studies hiernaar nog in ontwikkeling, heeft onderzoek onderwijskundige voordelen
van laptopgebruik aangetoond. In het bijzonder met betrekking tot het vergroten van de moti-
vafle van de student en creren van meer studentgerichte kiaslokalen. Continue verbeteringen
in draagbare computertechnologie en laptopprogramma's kunnen van de laptop een in toene-
mende mate aantrekkelijke mogelijkheid maken voor K-12 onderwijzers en technologische
ontwerpers.

2.4 Laptopproject op zogenaamde "middenscholen" in Amerika

Op middenscholen (scholieren van 9 tot 13 jaar) binnen het Beaufort County School District,
South Carolina, is men in het schooljaar 1996/1997 met een laptopproject gestart. Het tweede
jaar van de evaluatie (Evaluation Report-Year 2: Schoolbook Laptop Project, department of
educational Leadership and Policies) hiervan nchtte zich op de mate van academische resulta-
ten, in het bijzonder de MAT7, een nationaal gestandaardiseerde prestatie toets. De toetsresul-
taten van de 1 1-jangen (een brugklas), 1997/98, die het tweede jaar van laptopgebruik in hun
schoolomgeving aan het voltooien waren, werden bekeken en vergeleken met die van hun
Ieeftujdsgenoten die geen laptop gebruikten. Bovendien werden van beide groepen, met en
zonder laptop, de resultaten uit de brugklas (in 1996) vergeleken, dus van voordat het project
begon. Dit om vast te stellen of er al verschillen waren voordat de laptops in gebruik werden
genomen. Uiteindelijk werd een secundaire analyse gedaan om te zien of schoolopkomst ver-
band hield met het gebruik van de laptop.

Introductie
Aan het einde van het academische jaar 1997/98 voltooide Beaufort County School District
het tweede jaar van het Schoolbook Laptop Project. In dat tweede jaar van het project,
1997/98, begon een nieuwe groep van lO-jarigen (groep 8) met het gebruik van laptops als
elektronisch notebook, of instructie gereedschap, om het leren te vergemakkelijken. Tevens
begon een nieuwe brugklas, die nog geen laptops in gebruik hadden, in 1997/98 met het ge-
bruiken van de laptop als elektronisch notebook. De evaluatie van het Beaufort County
School District middenschool laptopinitiatief nchtte zich op een derde scholieren groep:
groep 8 van 1996/97, die aan het eind van het schooljaar 97/98 hun laptop al tweejaar hadden
gebruikt als elektronisch notebook. De primaire onderzoeksvraag voor deze derde groep, de
"twee-jaar gebruikers", was: "Zijn er waarneembare verschillen in de schoolprestaties van
theoretische vakken van deze scholieren als ze vergeleken worden met de resultaten van hun
leeftijdsgenoten die geen laptops gebruikt hebben over een schoolperiode van twee jaar?" Een
samengaande analyse richtte zich op het verband tussen schoolopkomst en deelname aan het
laptopproject.

Evaluatie beginjaar en bevindingen
De evaluatie van het eerste jaar (1996/97) van het project richtte zich op wat voor effect het
laptopgebruik op de houding van scholieren uit groep 8 had, voor en na het project. Scholie-
ren uit groep 8, de ouders en de leraren werden ondervraagd via een vragenlijst voordat het
project begon. Men deed dit om vast te stellen wat elke groep verwachtte van het gebruik van
laptops en met welke problemen men rekemng hield. Hierbij werd ook gevraagd naar het ef-
fect van de laptop op schoolprestaties van theoretische vakken, gedrag en communicatie. Aan
het einde van dat schooljaar werden de drie groepen opnieuw ondervraagd om vast te stellen
of de verwachte effecten van de laptop ook werkelijk waren uitgekomen.
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De evaluatie van het eerste jaar van het laptopproject bracht op verschillende gebieden een
aantal interessante conclusies naar voren.

Gebruik van de laptop door scholieren:
• Terwiji maar 15 % van de laptoppers de computer op school voor het project al veel ge-

bruikte, gafnu 75% van de laptoppers aan de laptop veel te gebruiken op school.
• Maar 30% van de scholieren gebruikte voordat het project begon de computer thuis voor

huiswerk, 97% gaf aan dat ze flu thuis de laptop gebruikte voor huiswerk.
• Voordat het project begon gebruikte 65% van de scholieren de computer op de eerste

plaats voor spelletjes. Aan het einde van het schooljaar 96/97 gebruikte 80% van deze
scholieren de computers op de eerste plaats voor schoolwerk.

Invloed van laptops op schoolprestaties in theoretische vakken:
• Bijna 95% van de laptoppers uit groep 8 vonden dat hun computervaardigheden waren

verhoogd als gevoig van het laptopproject.
• Aan het einde van schooljaar 96/97 gaf 65% van de laptoppers aan dat het Iaptopgebruik

hun spellingsvaardigheden had verbeterd.
• 60% van de scholieren die deelnamen aan het eerste jaar van het project vonden dat de

laptop hun schrijfvaardigheden had verbeterd.
• Ongeveer 50% van de scholieren uit groep 8 die de laptop gebruikten in 96/97 gaf ook

aan dat de computer hun wiskunde- en leesscores had verbeterd.

Gedrag en communicatie:
• Aan het einde van het eerste projectjaar gaf 85% van de deelnemende scholieren aan dat

de laptop de interactie met andere scholieren had verhoogd, of in elk geval de commum-
catie onderling niet had doen afnemen.

• Aan het einde van schooljaar 96/97 gaven de meeste scholieren aan dat het laptopproject
hun gedrag niet in negatieve of positieve richting had beInvloed.

Algemene bevindingen en conclusies uit de evaluatie van jaar 1
Naar aanleiding van de gegevens die uit de vragenlijsten naar voren kwamen tijdens het
schooljaar 96/97 kwam men tot de volgende conclusies:
• Het project had het gebruik van computers door scholieren voor het onderwijs vergroot,

zowel thuis als op school.
• Het gebruik van computers door leraren werd vergroot als gevoig van het laptopproject.
• Scholieren, net als ouders en leraren, die betrokken waren in het project, vonden dat

laptops een belangrijk gereedschap waren in het educatieve proces.
• De laptops werden gezien als verschil makend in schoolprestaties van theoretische yak-

ken, in sommige vakken en vaardigheden meer dan in andere.

Dc evaluator van het project eindigde het rapport van het eerste jaar met de conclusie dat men
met het project moest doorgaan. Hij suggereerde wel dat ondanks dat gegevens over de hou-
ding van de scholieren en de waarnemingen aangaven dat de laptops een positief verschil in
de schoolgaande periode van scholieren maakten, de toekomstige evaluaties zich ook moesten
richten op werkelijke toetsresultaten zoals gestandaardiseerde toetsscores. Een gevoig hiervan
is dat de evaluatie van het tweede jaar van het project zich niet meer richtte op waarnemingen
van de effecten van de laptops maar op het analyseren van gegevens in relatie tot onderwijs-
kundig succes. De resultaten van deze analyse worden hiema gegeven.
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Evaluatie: jaar 2 (97/98) van het Beaufort Laptop Project.
Ms de laptop invloed heeft op schoolresultaten zou deze invloed het meest waarneembaar zijn
bij degenen die de laptop het Iangst gebruikten. Daarom richtte men zich het tweede jaar van
het project op de schoolresultaten van de leerlingen die al twee jaar deelnamen aan het pro-
ject. Deze scholieren zaten in de brugklas tijdens het schooljaar 97/98.
De eerste maatstaf die gebruikt werd om de theoretische invloed van het laptopproject op
scholierenresultaten te beoordelen, was een nationaal gestandaardiseerde resultatentoets, de
Metropolitan Achievement Tests, 7 editie (afgekort de MAT7). Bovendien werd een secun-
daire analyse gemaakt over het verband van scholierenopkomst en deelname in het laptoppro-
ject.

Gebaseerd op de evaluatie van de gestandaardiseerde toetsgegevens en op de gegevens van
opkomst, zijn een aantal bevindingen samengevat. Deze zijn:

- Scholieren uit de brugklas, die twee jaar deelnamen aan het laptopproject deden het
beduidend beter op de MAT7 dan hun niet-deelnemende Ieeftijdsgenoten. Hierbij
moeten we wet rekening houden met het feit dat er at significante verschillen in resul-
taten tussen de twee groepen bestonden voordat het project begon.

- Scholieren ult de brugklas, die twee jaar deelnamen aan het laptopproject behielden
hun niveau van kennis en vaardigheden tijdens de periode, terwiji niet deelnemers een
verlaging ondervonden in hun gestandaardiseerde prestatieniveau.

- Laptoppers die twee jaar meededen aan het project en uit een lagere sociale kiasse
kwamen, hadden het meeste baat bij het project. Hun gemiddelde standaardscore ver-
grootte daadwerkelijk van groep 7 tot de brugklas. Aan het einde van het tweede jaar
scoorden deze scholieren zelfs even goed als scholieren die niet uit een lagere sociale
kiasse kwamen en die niet deelnamen aan het laptopproject.

- Scholieren die niet deelnamen aan het laptopproject en wel uit een lagere sociale kias-
se kwamen ondervonden de grootste terugval in niveau van kennis en vaardigheden
over de periode van twee jaar. Hun gemiddelde standaardscores daalden significant
van de groep 7 tot de brugklas.

- Niet-deelname aan het project werd geassocieerd met negatieve prestatieverwerving
voor jongens. Jongens die tijdens de twee jaar van het project niet meededen, ervoeren
een significante dating in de gestandaardiseerde prestatie scores van groep 7 tot en met
de brugklas.

- Niet-deelname aan het laptopproject werd geassocieerd met negatieve prestatie ver-
werven voor scholieren die als ras geclassificeerd werden als "anders". Hun gemid-
delde standaard prestatie score daalde significant van groep 7 tot en met de brugklas.

- Hoewel computers soms meer beschouwd worden als mannetijk domein, overtroffen
de vrouwelijke taptoppers de mannelijke aan het eind van het tweede jaar van het pro-
ject op de gestandaardiseerde prestatie toets.

- Om leerlingen te laten teren en presteren is het van belang om ze te betrekken bij het
onderwijskundig proces. Deelname aan het laptopproject werd verbonden met weinig
absentiedagen en weinig Iaatkomers.
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Discussie
De Beaufort County School District heeft flu gegevens over de houding en resultaten van
scholieren om de invloed van het laptopproject op scholieren en hun vooruitgang op school te
beoordelen. De gegevens over de houding van het eerste jaar van evaluatie onthulden dat
scholieren, ouders en leraren die betrokken waren bij het project geloofden dat de laptop een
positiefverschil maakte in de middenschoolse Ieeromgeving.

Natuurlijk blijft een laptop een duur instructiegereedschap. Hoewel "het gevoel hebben dat"
de computers een positief verschil maakt een goed beginpunt is, hebben beleidsmakers, waar-
onder het schoolbestuur, ook harde feiten nodig over de werkelijke invloed van dit technolo-
gische initiatief. Zonder harde data is het moeilijk voor een schoolbestuur om bijvoorbeeld te
beslissen of de gelimiteerde middelen gespendeerd moet worden aan het terugbrengen van de
leraar/leerling ratio, het verhogen van het salans van de leraren om het "beste en slimste" le-
rarencorps aan te trekken, of computers te kopen. Hoewel de gegevens van dit onderzoek niet
eenduidig antwoord kunnen geven op vragen als "waar zouden gelimiteerde middelen aan
moeten worden besteed", de onderzoeksbevindingen geven wel een indicatie dat het laptop-
project een positiefverschil maakt en dat uitgaven in dit gebied gerechtvaardigd zijn.

Hoewel het laptopproject niet bedoeld was als "het" antwoord op het bereiken en/of onder-
steunen van een hoog theoretisch resultaat, gaven de evaluatieresultaten van het tweede jaar
aan dat laptopgebruik en prestatie in verband staan met elkaar. Dit verband is subtiel en com-
plex. Oppervlakkig gezien lijkt het erop dat laptoppers met een fenomenale sneiheid in niveau
uitlopen op hun leeftijdsgenootjes die geen laptop gebruiken. Een voorbeeld: de scholieren
die de laptop tijdens de brugklas gebruikten scoorden een gemiddelde van 76% op de MAT7,
terwijl de niet-laptop gebruikers een score onder de 50% behaalden. Diepgaander onderzoek
toonde echter aan dat zelfs voor het project begon de groep laptoppers een significant hogere
score behaalden op de gestandaardiseerde prestatietoets dan de niet-laptop gebruikende scho-
lieren.

Betekent dit dan dat het gebruik van de laptop geen invloed heeft gehad op theoretische resul-
taten? Niet noodzakelijkerwijs. Nauwkeuriger onderzoek van de gegevens toont aan dat lap-
topgebruik geassocieerd wordt met belangrijke positieve theoretische uitkomsten. Allereerst
hielden laptoppers hun niveau van theoretische resultaten de gehele penode. Ze scoorden aan
het einde van de brugklas even goed als aan het einde van groep 7. Aan de andere kant toon-
den de niet-laptop gebruikers een echte terugval in relatieve resultatenniveau in dezelfde pen-
ode, die daling was significant. Ten tweede werd het gebruik van laptops geassocieerd met
theoretisch succes voor scholieren die uit een lagere sociale kiasse kwamen. Deze groep kreeg
niet alleen een hoger relatief theoretisch resultaat in deze periode, maar aan het einde van de
brugklas scoorden ze op hetzelfde niveau als scholieren die niet uit een lagere sociale kiasse
kwamen en niet meededen aan het project.

Verder waren er verscheidene negatieve uitkomsten die te maken hadden met het niet deel-
nemen aan het project. Zoals hierboven a! gezegd, in het algemeen ervoeren de onderzochte
scholieren die niet twee jaar lang de laptop gebruikten een relatieve daling in theoretische re-
sultaten. Verdere analyse liet zien dat deze negatieve invloed vooral geassocieerd werd met
bepaalde subgroepen van scholieren. Scholieren zonder laptop die uit een lagere sociale klasse
komen, jongens zonder laptop en scholieren zonder laptop die uit een minderheidsgroep ko-
men, ervoeren allen een significante dating in relatieve theoretische resultaten van de groep 7
tot de brugklas. Verder waren scholieren die met deelnamen aan het laptopproject vaker niet
op school dan de laptoppers.
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Conclusies
Gebaseerd op de analyse van gegevens die verzameld zijn uit de huidige evaluatie cyclus en
uit gegevens van de evaluatie van het eerste jaar, hebben we twee belangrijke conclusies ge-

trokken. Deze zijn:
Het gebruik van de laptop computers als notebook wordt geassocieerd met een, over de
tijd, toenemend niveau van theoretische prestaties.

Dit fenomeen mamfesteerde zich, ongeacht welke subgroep geanalyseerd werd. Scholieren uit

een lagere sociale kiasse, scholieren uit een minderheidsgroep en meisjes en jongens die twee
jaar betrokken waren bij het project handhaafden, en in één geval overtrof, het relatieve ni-
veau van prestatie van groep 7 tot de brugklas. Scholieren die niet deelnamen aan het project
daalden in relatieve theoretische prestatie.

Het gebruik van de laptop computers wordt geassocieerd met toenemende en verbeteren-
de theoretische prestaties van groepen scholieren die histonsch gezien niet zo succesvol
zijn in het schoolproces.

Scholieren uit een lagere sociale kiasse, die twee jaar lang deelnamen aan het laptopproject,
waren de enige groep scholieren die een werkelijk voordeel behaalden in relatief theoretisch
niveau. Zoals a! eerder gezegd scoorden deze scholieren aan het eind van de brugklas even
goed op de prestatietoets als scholieren uit een hogere sociale kiasse, die niet deelnamen aan
het project. Eveneens behielden scholieren uit minderheidsgroepen, die deelnamen aan het
laptopproject, hun relatief prestatieniveau in deze periode. Scholieren uit minderheidsgroepen
die niet meededen aan het project vertoonden het grootste verlies in relatief prestatieniveau
van groep 7 tot en met de brugklas.

Aanbevelingen
Het bewijs dat het gebruik van de laptop computer geassocieerd wordt met positieve houdin-
gen t.o.v school en positieve theoretische resultaten begint zich op te stapelen. Hoewel een
oorzaaklgevolg verband nog niet is vastgesteld, onthullen de gegevens wel een belangrijk
verband tussen het gebruik van de laptop en schoolprestaties. Misschien is één van de belang-
njkste we! de schoolopkomst. Scholieren moeten betrokken zijn bij het leerproces om te kun-
nen leren. Scholieren die de laptop gebruiken zijn vaker op school aanwezig. Op dit punt we-
ten we niet of de laptop direct de prestatie verbetert of dat de laptops als een magneet funge-
ren, scholieren aantrekkend zodat ze vaker aanwezig zijn op school en ze dus in het algemeen
meer de gelegenheid benutten om te leren. Wat we wel weten is dat er een positief verband
bestaat tussen schoolopkomst en laptopgebruik en tussen Iaptopgebruik en prestaties.

Op dezelfde manier kan er niet worden gezegd dat de laptop de directe reden is waarom scho-
lieren die hem gebruiken beter presteren en hun prestatiemveau in de periode verbeteren of
behouden. Zo weten we ook niet waarom de scholieren die niet deelnamen aan het project uit-
eindelijk achter komen te lopen in relatieve resultaten. Misschien zijn scholieren (en/of ou-
ders) die gekozen hebben om mee te doen met het project gemotiveerd en gestimuleerd om
elke leermogelijkheid (waaronder laptops) te gebruiken die hun resultaten kunnen verbeteren.
Misschien weten scholieren (en/of ouders) die niet meedoen aan het project niet op welke
manier ze succes in het educatieve proces kunnen verkrijgen. Al!een al het verschil in per-
spectief betreffende zelfwerkzaamheid kan leiden tot actieve betrokkenheid van sommige
scholieren in het leren, in welke vorm dan ook, en anderen in het missen van kansen om te le-

ren. We weten in elk geval wel dat er een positief verband bestaat tussen laptopgebruik en
prestaties. En, studenten die niet meedoen, ongeacht de sociaal-economische kiasse, ras etc.,
doen het theoretisch gezien lang zo goed met.
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Aanbevelingen:
1. Gebaseerd op de gegevens van twee jaar evaluaties en nu ook prestatiegegevens zou

het laptopproject voortgezet moeten worden. Gegevens over de houding van scholie-
ren uit jaar 1 en de theoretische resultaten uit jaar 2 ondersteunen deze aanbeveling
sterk.

2. Door het sterke verband tussen positieve theoretische prestaties en laptopgebruik bij
groepen die niet succesvol waren in het educatieve proces, zou het district gezamen-
Iijk moeite moeten doen om meer laptops in de handen van scholieren met lagere so-
ciaal-economische achtergronden te plaatsen. Als de bronnen gelimiteerd zijn, dan
zouden de kansarme scholieren eerste pnoriteit moeten krijgen en fondsen zouden
moeten worden gefinancierd om laptops aan te kopen voor deze scholieren.

3. Terwijl er speciaal moeite gedaan moet worden om laptops te verschaffen aan de
kansarmen, zoals hierboven aanbevolen, kunnen de meeste, zo niet alle scholieren
voordeel behalen door het laptopprogramma. Hoewel de resultaten van kansarme
scholieren die niet meededen ann het project het meest daalden, hadden alle studenten
zonder laptop lagere resultaten in de twee onderzochte jaren. In dat opzicht is het ann
te bevelen dat het schooldistrict een langetermijn plan overweegt om laptops te ver-
schaffen ann alle studenten van groep 8 tot het tweedejaar middelbare school.

4. Hoewel de resultaten aanmoedigend zijn, moet het effect van de laptop op het school-
proces nog verder onderzocht worden. De huidige groep tweedekiassers zullen vol..
gend jaar beginnen op de middelbare school. Een belangrijke vraag is, "Hoe zullen
deze scholieren, die driejaar lang op de middenschool een laptop gebruikten, het doen
op de middelbare school?"

5. Terwiji er een duidelijk verband is tussen laptopgebruik, scholieren/ouders/leraren
houdingen en theoretische resultaten van scholieren, zijn de onderliggende redenen
voor dit verband niet duidelijk. Meer onderzoek zou moeten worden gedaan om sped-
fieker vast te stellen hoe de laptop het leren beInvloedt. In tegenstelling tot de analyse
van toetsscores of onderzoeksgegevens, zou deze analyse kunnen leiden tot voorzich-
tige observaties van kiassen, interviews met scholieren en anderen en terugblikken op
gegevens van leraren planningdocumenten en het werk van scholieren.

6. Als het district verder gaat met het laptopproject en dit project uitbreidt, dan is het van
belang dat de docenten goed gebruik kunnen maken van de computer. De docenten
moeten dus de mogelijkheden krijgen om deze technologisehe vaardigheden te ont-
wikkelen. Men moet nadruk blijven leggen blijven op het ontwikkelen van deze vaar-
digheden bij docenten.
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2.5 Relatie met onze Iaptopklas

In het tweede en derde artikel van dit hoofdstuk gaat het om leerlingen in alle niveaus van het
schoolgaande proces, waaronder het brugldasniveau. Het laatste artikel gaat wat specifieker in

op de leeftijdsgroep waaronder onze laptopklas valt. In deze drie artikelen worden waarne-
mingen en verwachtingen beschreven en aanbevelingen gedaan.
Wat kunnen wij aan de hand van deze artikelen flu verwachten in onze Iaptopklas?
• De spellingsvaardigheden en schrijfvaardigheden van de laptoppers zullen licht verbeterd

worden door het gebruik van de laptop.
• Het gedrag van de laptoppers zal niet in negatieve of positieve nchting worden beIn-

vloed.
• Jongens zullen een bepaalde status verwerven aan het feit dat ze een laptop bezitten.

• De laptoppers zullen minder vaak ziek zijn dan "gewone" leerlingen.
• Het gebruik van de laptop wordt geassocieerd met een, over de tijd, toenemend niveau

van theoretische prestaties.
• Leerlingen zijn beter in staat om vaardigheden met betrekking tot het oplossen van pro-

blemen en kritisch denken toe te passen.
• Laptops verbeteren de kwaliteit van het werk, in het bijzonder van spelling, en het leren

in de kernvakken (zoals Nederlands, Engels en wiskunde).
• Door het gebruik van laptops besteden leerlingen meer tijd aan leren, ook buiten school-

tijd.
• De samenwerking tussen leerlingen neemt toe.
• De vaardigheden van leerlingen in het zoeken en analyseren van informatie neemt toe

vanwege de toegang tot allerlei informatiebronnen.
• De creativiteit, nieuwsgierigheid, motivatie en betrokkenheid van de leerling, zowel bij

school als bij de leerstof, zal door het gebruik van de laptops toenemen.
• De docent kan door de laptop meer tijd besteden aan het individueel begeleiden van leer-

lingen.

Er wordt in het laatste artikel onder andere aanbevolen om klassen te observeren, scholieren te
interviewen en terug te blikken op het werk van scholieren. Dit zijn zaken waar wij ons mee
bezig hebben gehouden. Op deze manier hopen wij dan ook te kunnen aangeven of boven-
staande verwachtingen voor onze laptopklas opgaan.
We moeten er rekening mee houden dat we nu met het eerste jaar van het project bezig zijn.
Het is dus heel goed mogelijk dat niet alle effecten van het laptopgebruik in één jaar naar vo-
ren komen.
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Hoofdstuk 3

Onderzoek: Additioneel lesmateriaal

3.1 Voorbereiding

Het wiskundeboek dat in de brugklas gebruik wordt (Moderne wiskunde), bevat behalve drie
practica waarbij gebruik gemaakt wordt van VU-Grafiek geen lesmateriaal waarbij met de
computer gewerkt moet worden. Bovendien was dit materiaal geschikt voor DOS en niet voor
Windows. Dit lesmateriaal moest dus nog gemaakt worden.
Henri Boer is in de zomervakantie al begonnen met het maken van de werkbladen. Hierdoor
kon hij de eerste schoolweken al flunk met de leerlingen aan de slag. Er gaat veel tijd zitten in
het maken van werkbladen, daarom hebben wij Henri hierbij geholpen. We hebben met hem
overlegd bij welk hoofdstuk we werkbladen zouden maken en hij heeft ze (net als Martin
Traas) becommentaneerd.

3.2 Behandelde werkbladen per hoofdstuk

3.2.1 Periode I

De eerste periode werden de volgende hoofdstukken behandeld:
Hi + H3: Lijnen en cirkels / Plaatsbepalen
1-12 + H4: Verhoudingen / Breuken
H5 : Grafieken

Bij hoofdstuk 1 en 3 zijn door Henri Boer werkbladen gemaakt waarbij de leerlingen gebruik
moeten maken van Cabri (zie werkblad 1 tim 10 in de bijlage). Zo moeten ze kijklijnen ma-
ken en roosters bekijken. Bij de volgende twee hoofdstukken maakt Henri Boer gebruik van
Excel. Op een duidelijke manier kunnen de leerlingen hierbij zien wat verhoudingstabellen
zijn (zie Excelwerkblad 1: Sponsorloop in de bijiage). De werkbladen bij het hoofdstuk over
grafieken zijn door ons gemaakt. We hebben twee werkbladen gemaakt waarbij gewerkt
wordt met PowerPoint en een werkblad waarbij de leerlingen grafieken moeten maken en be-
kijken met behuip van VU-Grafiek.

3.2.2 Periode 2

De tweede periode werd er over de volgende hoofdstukken getoetst:
H6 + H9 : Kijken naar ruimtefiguren / Maten
H8 : Negatieve getallen
H7 + H10: Regels ontdekken / Formules

Bij hoofdstuk 6 zijn drie verschillende soorten werkbladen gemaakt. Allereerst moeten de
leerlingen filmpjes bekijken waarbij een aantal voorwerpen van verschillende kanten werden
bekeken. Vervolgens worden er bouwplaten gemaakt met behuip van Doorzien en tenslotte
wordt er met behuip van Cabri bepaald waar een fotograaf stond toen hij een foto maakte
(hierbij wordt bij een foto de bijbehorende plattegrond gegeven). Bij de andere hoofdstukken
van dit trimester zijn geen werkbladen behandeld.
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3.2.3 Periode 3

In periode drie zijn de volgende hoofdstukken behandeld:
Hi 1 + H13 : Hoeken/ Vlakke figuren
H12 : Vergelijken
H14 + Hi5 : Formules en vergelijkingen/ Informatie ontcijferen

Hoofdstuk ii is in het schrift gemaakt. Hoofdstuk 13 is met behuip van een werkstukop-
dracht3 behandeld, deze opdracht is ook door de twee parallelkiassen gemaakt. De leerlingen
moeten hiervoor een aantal opgaven met behuip van Cabri maken. Zo moeten ze met dit pro-
gramma bijvoorbeeld een gelijkzijdige driehoek tekenen en vervolgens daarin de symmetrie-
assen aangeven. Hoofdstuk 12,- 14 en 15 zijn ook in het schrift gemaakt.

3.3 Ontwikkeling add itioneel Iesmateriaal

3.3.1 Grafieken

Na overleg met Henri Boer besluiten we om lesmatenaal te gaan maken bij hoofdstuk 5: Gra-
fieken. Allereerst hebben we met zijn tweeen het hele hoofdstuk doorgenomen. We hebben
bekeken welke opgaven we de leerlingen uit het boek wilden laten maken en welke we even-
tueel willen gebruiken voor de werkbladen. Vervolgens zijn we eens gaan bekijken wat voor
mogelijkheden VU-Grafiek biedt. We vinden de mogelijkheden van VU-Grafiek beperkt. Je
kunt alleen maar grafieken bekijken of zeif maken met behuip van een tabel. Het lijkt ons
daarom beter om dit programma pas na alle theorie van dit hoofdstuk uit de kast te halen (dan
kunnen de leerlingen namelijk met tabellen werken).
Bij de eerste paragrafen konden we in eerste instantie niets interactiefs/dynamisch bedenken.
Tijdens een afspraak met Martin Traas hebben we hierover gesproken. Hij vindt dat iets ook
al meerwaarde heeft als je de leerstof leuker brengt. We besluiten daarom om ons meer op
"het leuke" te richten en gebruik te gaan maken van PowerPoint. Vooral omdat je hiermee
mooi kunt laten zien hoe je grafieken moet aflezen.
We hebben onze werkbladen ter beoordeling aan een aantal personen voorgelegd. Eén persoon
is redelijk positief. Hij vindt de opzet van de werkbladen goed passen bij het hoofdstuk. De
meerwaarde van werkblad 5.1 is hem met duidelijk, maar van werkblad 5.2 vond hij dat voor-
al het aflezen van grafieken op deze manier meerwaarde kreeg. Verder heeft hij wat commen-
taar op een paar details. We hebben onze werkbladen ook nog naar een paar auteurs van Wol-
ters Noordhoff gestuurd. In het algemeen zijn de reacties negatief. Men vindt de werkbladen
met interactief genoeg, geen meerwaarde bevattend en alles behalve indrukwekkend. Boven-
dien vinden ze dat er gebruik gemaakt moet worden van VU-Grafiek. Wij hebben deze optie
uiteraard goed bekeken en vinden dat de leerlingen nog niet in staat zouden zijn om met dit
programma de stof goed te begrijpen. Eerst zouden ze tabellen moeten leren invoeren en ver-
werken en dit zou meer tijd kosten dan er voor het hoofdstuk stond. Naar aanleiding van dit
commentaar hebben we besloten om toch een werkblad (werkblad 5.3) met behuip van VU-
Grafiek te maken. Op deze manier leren de laptopleerlingen het programma goed kennen en
kunnen ze het bij latere opgaven zelfstandig gebruiken. Bij dit derde werkblad laten we de
leerlingen een tabelletje invoeren en de bijbehorende grafiek tekenen. Bovendien moeten er
vragen beantwoord worden over deze grafiek.

Bijiage F Werkstukopdracht Vlakke Figuren
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Hieronder ziet u een opgave uit dit laatste werkblad van hoofdstuk 5.

Opgave 4
Leonie heeft een tweelingzusje: Baukje. Zj wordt natuurlijk ook regelmatig gewogen. De tabel met
haar gegevens staat hieronder:

Leeftijdinmaanden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gewicht in kg 4.3 5.0 5.8 6.5 6.9 6.8 7.1 7.4 7.8 8.4 9.0 9.6

a) Zorg datje de grafiek van het gewicht van Leonie voorje ziet. KIik weer op:

__________

en maak een nieuwe tabel met het gewicht van Baukje. Ats je dan op Ok drukt zie je de gegevens
van Leonie en Baukje in een grafiek.

b) Beschrijf de grafiek met behulp van de termen stqgen, dalen en constant.
C) Baukje is als baby een keer emstig ziek geweest. Hoe zie je dit in de grafiek?

We hebben de werkbladen ook nog een keer met Martin Traas bekeken. We hebben toen be-
sloten om een paar veranderingen aan te brengen. We hebben een som toegevoegd bij werk-
blad 5.3 (som 2) en verder hebben we geprobeerd de PowerPointpresentatie van werkblad 5.1
lets dynamischer te maken. Dit laatste hebben we gedaan m.b.v. hyperlinks en wet bij som 2.
Bij deze som moet bij een beschrijving de bijbehorende grafiek gekozen worden. Als leerlin-
gen op de goede grafiek klikken, zien ze een dia waarop staat dat ze het goed hebben gedaan
en dat ze verder kunnen gaan met de opgaven. Klikken de leerlingen niet op de goede grafiek,
maar elders, dan krijgen ze te zien dat het antwoord fout was en moeten ze terug naar de dia
met de verschillende grafiekjes. Eventueel kunnen de leerlingen nog een dia verder om een
hint te krijgen.
Uiteindelijk zijn bij hoofdstuk 5 (Grafieken) twee werkb!aden ontworpen waarbij je gebruik
moet maken van PowerPoint en een werkblad waarbij leerlingen leren omgaan met VU-
Grafiek.

3.3.2 Kijken naar ruimtefiguren

Het volgende hoofdstuk waarbij we werkbladen gingen maken was
hoofdstuk 6: Kijken naar ruimtefiguren. Het was lastig om daar een begin
mee te maken. We wilden Doorzien gaan gebruiken omdat we dachten
dat we er veel mee konden, maar dat viel tegen. We konden bijvoorbeeld
geen bollen of een "tafel met voorwerpen" maken. We! kun je er mooie
uitslagen mee maken van bijvoorbee!d een piramide of een kubus. Bo- Werkblad 62
vendien kun je deze figuren van al!e kanten bekij ken.
We hadden een paar ideen die we voorlegden aan Anne van Streun en Martin Traas. Ms re-
actie hierop kregen we van Anne van Streun materiaal over kubuswoningen met uitslagen en
bouwplaten. We hebben dit bekeken en we vonden het materiaal heel mooi, maar een beetje te
moeilijk voor de brugklas. Het is misschien wel geschikt om te gebruiken bij een hogere kias.
Anne van Streun kwam ook nog met het idee om van dit hoofdstuk een Soort werkstuk te ma-
ken waarbij de leerlingen zelfopnames van aanzichten moesten maken. Praktisch gezien leek
dit ons moeilijk realiseerbaar. De leerlingen zouden dan om en om een camera mee moeten
nemen en dit zou te veel tijd kosten.
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We besloten toch onze eigen ideen uit te gaan werken. Dit resulteerde in drie werkbladen.
Voor het eerste werkblad maakten we met een digitale camera opnames van een tafel met
voorwerpen. De leerlingen krijgen allerlei aanzichten te zien en moeten hierover vragen be-
antwoorden. De plaatjes en filmpjes waren
met zo duidelijk, het is namelijk erg lastig
om met een digitale camera een rustig
beeld te krijgen. Martin Traas vond dat er
wel met de filmpjes gewerkt kon worden.
We hebben het werkblad dus gewoon ge-
bruikt.
Bij het tweede werkblad moesten de leer-
lingen werken met het computerprogramma
Doorzien waarbij ze onder andere uitslagen
van de kubus en piramide moesten maken
en bekijken. Bij het derde werkblad moes-

V

ten ze kijklijnen maken met Cabri. Verder
moesten ze uitzoeken waar een fotograaf
stond toen hij een foto maakte. Werkblad 6.3: opgave 2

3.3.3 Additioneel Iesmateriaal van Henri Boer

De wiskundedocent Henri Boer heeft zeif lesmateriaal ontwikkeld. H1J heeft deze werkbladen
laten controleren door Wolters Noordhoff.
Bij het eerste hoofdstuk heeft Henri Boer alle paragrafen gedeeltelijk vervangen door werk-
bladen. Dit zijn de zes werkbladen Plattegrond, Wat zie je?, Evenwijdig, Afstand meten, De
passer en Cirkels gebruiken. Bij het derde hoofdstuk heeft hij nog de werkbladen Ameland,
Rooster 1, Rooster 2 en Twee schepen gemaakt. Bij at deze werkbladen werken de leerlingen
met het computerprogramma Cabri.
Het werkblad Sponsorloop is het eerste werkblad van Hoofdstuk 2. Hierbij moeten de leerlin-
gen met Excel werken.

Op de andere werkbladen gaan we verder niet in. Deze zijn in bezit van Henri Boer en Wol-
ters Noordhoff.
Sommige hoofdstukken moeten de leerlingen zonder laptop doorwerken, zodat de tekenvaar-
digheden van deze brugklas niet achter loopt met die van de parallelkias.

1 2 3 4 5 • 1 1 10 11 12
. . . . . S S S S I S S

palen

1k

Werkblad 1: Plattegrond
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3.3.4 Additioneel Iesmateriaal van Anne van Streun

In eerste instantie hebben we alleen toetsresultaten van de brugklassers vergeleken. Natuurlijk
is het voor een goede evaluatie van belang om ook de vaardigheden te vergelijken. Dit hebben
we gedaan met behuip van een werkstukopdracht die ontwikkeld is door Anne van Streun.
Deze opdracht is ontwikkeld ter vervanging van hoofdstuk 13 (Vlakke figuren) uit het boek.
De leerlingen moeten voor deze opdracht in groepjes van drie a vier een aantal opgaven met
behuip van Cabn maken. Ze moeten over de gemaakte figuren een aantal vragen beantwoor-
den. Bij de opgaven is het veelal noodzakelijk om in het boek te kijken voor de benodigde
theorie.
Bij deze opdracht krijgen de leerlingen ook een handleiding van Cabri. Op deze manier is het
ook goed te maken voor de parallelkiassen. De resultaten moeten de leerlingen elektronisch
inleveren. Dit wordt beoordeeld en levert een cijfer op.
Hieronder ziet u een opgave uit de werkstukopdracht.

2a Teken een rechthoekige driehoek ABC met hoek B als rechte hoek.
b Spiegel driehoek ABC in de Iijn BC als symmetrieas. Punt A wordt punt D.
c Wat voor soort driehoek is driehoek ADC?
d Meet de Iengten van de Instukken en de grootte van de hoeken.

Welke eigenschappen heeft driehoek ADC?
e Spiegel driehoek ABC ook in de Iijnen AB en AC.

Bedenk en beantwoord vragen over de nieuwe figuren.
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Hoofdstuk 4

Onderzoek: Observaties

4.1 Opzet

We zijn begin september begonnen met de voorbereidingen van de observaties. Via een ob-
servatieformulier wilden we zoveel mogelijk te weten komen over:
• De lesinrichting door de docent.
• De wijze van lesgeven.
• De effectieve lestijd.
• Het gebruik van technische middelen in het lokaal.
• Het gedrag van de leerlingen.
• De mening van de leerlingen.
Dit resulteerde uiteindelijk in een observatieformulier4 met vaste observatievragen (zoals:
wordt de uitleg ondersteund door het gebruik van een beamer) en wisselende interviewvragen,
waardoor we meer inzicht in de mening en houding van de leerling kregen. Elke keer als we
alle leerlingen voor een bepaalde vragenronde gehad hadden, maakten we nieuwe interview-
vragen. Hierbij hidden we in de gaten wat belangrijk voor ons was en met welke vragen we
hier het beste achter konden komen.

Er zijn twee parallelkiassen, waarvan we één hebben meegenomen in de observaties. Deze pa-
rallelkias hebben we geobserveerd tijdens de wiskundeles (ook gegeven door Henri Boer),
zodat we de kiassen met elkaar konden vergelijken. Aan deze leerlingen hebben we echter
geen interviewvragen gesteld.
De niveaus van beide kiassen hebben we in het begin van het jaar met elkaar vergeleken5. Er
is geen significant verschil in niveau tussen de laptopklas en de parallelkias. Aan beide kias-
sen geeft Henri Boer les, zodat het enige verschil tussen de kiassen het laptopgebruik is.
Aan het begin van het schooljaar zijn we gelijk begonnen met observeren. Elke wiskundeles
van de Iaptopklas werd door één van ons geobserveerd. Naar aanleiding van die observatie
werd een observatieformulier ingevuld.

4.2 Impressie van de Iaptopklas

De Iaptopklas heeft een eigen lokaal. Het lokaal bevind zich op de tweede verdieping, in een
hoek van de school, naast de trap richting de systeembeheerder. De deur kan alleen van de
buitenkant opengemaakt worden als je een sleutel bezit. Het hele lokaal is in een pastelkleur
geverfd en heeft één wand vol grote ramen. In het Iokaal staan zes grote tafels met
stekkerkasten in het midden van het blad. Elke leerling heeft een bureaustoel. Voonn de kias
staat een white-board en een klein tafeltje voor de beamer. Verder is de hele voorwand bezet
met grote kasten, waarin de leerboeken voor alle vakken opgeborgen zijn. Er is immers
voorzien in een extra set boeken, zodat de leerlingen geen boeken van huis naar school, en
omgekeerd, mee hoeven te nemen. Tevens kunnen ze in deze kast hun laptops kwijt als ze die

met nodig hebben.

4Bijlage A Observatieformulier laptopklas
§5.2 Cito-scores
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4.3 Observaties

In het begin van het schooljaar heeft Henri Boer wat opstartproblemen gehad. Dit komt omdat
de leerlingen veelal nog met goed met de laptop konden werken en eerst fundamentele corn-
puterzaken moesten leren. Later ging het beter, de achterstand op de andere kiassen bleef even
groot. Om deze achterstand in te lopen en de tekenvaardigheden te ontwikkelen, heeft Henri
Boer op een gegeven moment besloten om een aantal hoofdstukken zonder laptop te behande-
len.

Begin april is besloten dat de laptop doordeweeks niet meer mee naar huis genomen mag
worden. In het weekend en in de vakanties mag dit wel. De reden voor deze beslissing was
dat er regelmatig een laptop kapot ging omdat hij was laten vallen. Bovendien werd er teveel
troep (spelletjes, achtergronden en dergelijke) op de laptop gezet. De laptops werden hier erg
traag van en in sommige gevallen kon er niet eens meer een filmpje geopend worden, omdat
daar te weinig geheugen voor over was.

Tijdens de derde periode moest er een werkstukopdracht gemaakt worden. De leerlingen van
de laptopklas werden hiervoor door Henri ingedeeld in groepjes. Het viel ons op dat deze
groepjes nauwelijks samenwerkten. Deze leerlingen hebben elk een eigen laptop en ze hebben
dus de mogelijkheid om apart te werken. Dit is waarschijnlijk een oorzaak voor de geringe
samenwerking. Bij de parallelklas 1H verliep de samenwerking tijdens de contact uren een
stuk beter. Een reden hiervoor kan zijn dat er te weinig computers in het computerlokaal zijn
om apart te kunnen werken.

4.4 Resultaten observaties

Uit de observaties volgt dat de wiskundedocent Henri Boer de Iaptopklas zelfstandig Iaat
werken. Aan het begin van de les geeft hij aan wat de leerlingen die les moeten doen. Eventu-
eel deelt hij daarna werkbladen uit en geeft liii enige computerinstructie. De hoeveelheid in-
structies worden minder naarmate het jaar vordert. De beamer is hierbij slechts één keer ge-
bruikt. Het white-board is ook weinig voor uitleg gebruikt, wel was hier regelmatig het huis-
werk op te vinden.
Afgezien van het computergebruik verlopen de lessen aan de laptopklas niet anders dan de
lessen aan de parallelkias die we geobserveerd hebben. Beide kiassen laat Henri Boer heel
zelfstandig werken. Dit heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat we met Montessori-
klassen te maken hebben.

De meeste leerlingen deden voor ze in de laptopklas kwamen thuis ook al dingen op de com-
puter, voornamelijk spelletjes en surfen op internet. Dc computervaardigheden waren echter
met voldoende om meteen met de laptop aan de slag te kunnen. Hierdoor hebben de laptop-
leerlingen meer dan de helft van hetjaar achter gelopen op schema in vergelijking met de pa-
rallelklassen. Na verloop van tijd ging het werken met de laptop steeds beter. Vooral jongens
hadden al snel in de gaten hoe ver ze kunnen gaan. Eenjongen vertelde trots dat als hij het ge-
luid zachtjes aan had, de leraar het met kon horen.
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Enkele uitspraken van leerlingen:
- 1k zit in de laptopklas omdat mijn handschrift met duidelijk is.
- Op de vraag wat hij van het bock vindt:" 1k vind het bock stom, want wiskunde is

stom."
- Mijn laptop is kapot, want hij is van mijn fiets gevallen.
- Mijn laptop heet Klaas-Jan.
- Als je ergens klaar mee bent, moet je met schoolwerk bezig. 1k zou eigenlijk op inter-

net willen.
- 1k wil ook wel eens in een normale kias zitten om te kijken hoe dat is.
- Op de vraag wat hij aan het doen is: "Grappige tekeningetjes maken."
- 1k doe thuis alleen spelletjes op de computer.
- Het bock is irritant, omdatje daar de goede bladzijde op moet zoeken.
- 1k heb moeite om me te concentreren. Als ik jets leuk vind, ga ik er wel echt mee be-

zig en werken met de laptop is leuker.
- Op de vraag wat ze leuk vindt aan de laptop: "1k vind het leuk dat je niet altijd hoeft te

schrijven."
- Mijn moeder zei dat het wel handig was om naar de laptopklas te gaan, omdat je in de

toekomst veel met computers moet werken.
- Mijn tas is af en toe een beetje te zwaar, maar daar wenje aan.
- 1k had verwacht dat we alles op de laptop zouden doen en dat we geen boeken en

schriften zouden hebben.
- De jongens in de kias zijn vervelend, 1k had leukere jongens verwacht.
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Hoofdstuk 5

Toetsing

5.1 Toetsing

In de eerste kias van het MontessorionderwiJs is het schooljaar in drie perioden verdeeld. Elke
periode worden er voor het yak wiskunde drie toetsen door de leerlingen gemaakt. Er is ook

een mogelijkheid om toetsen te herkansen. Omdat we te maken hebben met de Montesson af-

deling van het Zemike College worden de proefwerken met met cijfers maar met letters be-
oordeeld: G=goed, V—voldoende, M=Matig, O=Onvoldoende, SSlecht. Dit correspondeert

als volgt met de "normale" cijfers:
0-3,5 slecht; 3,5-5 onvoldoende; 5-6 matig; 6-7,5 voldoende; 7,5-10 goed.
De wiskundedocent, Henri Boer, heeft dne eerste kiassen namelijk klas 1H, 1J en 1L. Kias 1L

is de kias die het hele jaar met de laptop werkt. In kias 1H en kias 1L zijn regelmatig observa-

ties uitgevoerd.
Naast de observaties hebben we meegewerkt aan het ontwikkelen van lesmateriaal en toetsma-
teriaal. Met behuip van de cijfers (letters) voor de verschillende toetsen die er dit jaar zijn ge-
maakt willen wij onderzoeken of er een significant verschil bestaat in niveau tussen leerlingen

die gebruik maken van een laptop en leerlingen die hier geen gebruik van maken.

5.2 Cito-scores

Om een indruk te krijgen van het beginniveau van de leerlingen vergelijken we de cito-scores

van de leerlingen met elkaar. Voor deelname aan de laptopklas zijn door bet Zemike College

geen criteria gesteld. Hierdoor verwachten wij dat er geen verschillen zijn in het beginniveau

van de leerlingen in de eerste kiassen.

In onderstaand overzicht worden de adviezen van de basisscholen voor kias 1H en kias 1L

weergegeven.

Advies Kias 1 H (2111) Klas 1 L (2611)

Geen advies bekend 3

Theoretische leerweg 5 3

Havo/theoretische Ieerweg 2 7

Havo 2 4

Havo/atheneum 7 10

Atheneum 2 2

Ook hebben we de cito-scoreS met elkaar vergeleken. In kias 1H hebben 17 van de 21 leerlin-

gen een cito-score. Het gemiddelde hiervan is 538,2! met een standaarddeviatie van 7,1.
In kias 1L hebben 1! van de 26 leerlingen een cito-score. Het gemiddelde hiervan is 536,4

met een standaarddeviatie van 8,1.
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Conclusie
Uit voorgaande instroomgegevens hebben we aanñemelijk gemaakt dat er geen verschil be-
staat tussen de twee kiassen. Ook uit gesprekken met de mentoren en docenten komt dit naar
voren.
In kias 1L, de laptopklas, zitten echter wet zes dyslectische leerlingen. Dit aantal is in verge-
hiking met de andere kiassen erg hoog. Waarschijnlijk kiezen ouders met een dyslectisch kind
eerder voor de mogelijkheid om hun kind met een laptop te laten werken, omdat de spellings-
problemen dan minder tot uiting komen.

5.3 Behandelde stof en soort toetsen

In deze paragraaf geven we een korte beschrijving van de toetsen die afgenomen zijn aan de
laptopklas.

5.3.1 Periode 1

De eerste periode kregen de leerlingen toetsen over de volgende hoofdstukken:
Hi ÷ H3: Lijnen en cirkels / Plaatsbepalen
H2 + H4: Verhoudingen / Breuken
H5 : Grafieken

De eerste toets is voor ahle eerste kiassen gelijk. In dit proefwerk staan 6 opgaven. Bij beide
hoofdstukken horen 3 opgaven. In alle kiassen is deze toets goed gemaakt. In de laptopklas
scoren 4 leerhingen matig of onvoldoende. In klas 1H zijn dit er ook 4 en in kias 1J 2 leerlin-
gen.
De fouten die veel gemaakt worden zijn slecht en onnauwkeurig aflezen van coOrdinaten.
Daarnaast hadden veel leerhingen moeite met onderstaande opgave.

2
Hiemaast zie je een zeshoek.
Daarin zijn ook aVe diagonal en getekend. B

a De lijn door punt A en punt B loopt evenwijdig met de ln door
punt E en punt D.
Door welke punten loopt de Iijn die evenwijdig is met de Iijn door
puntCenpuntD? F- C
b Schrijf twee diagonalen op die evenwijdig zijn.
c Sthrijf twee diagonalen op die Ioodrecht op elkaar staan.
d Driehoek ACE is een bijzondere driehoek.
Hoe heet zo'n driehoek?
e Zit er nog zo'n bijzondere driehoek in de figuur verstopt? D

Zo ja, welke hoekpunten heeft die driehoek?
Opgave 2 proefwerkl - hjnen en cirkels +
Plaatsbepalen

De tweede toets is voor de laptopleerlingen een toets op de laptop. Henri Boer heeft een Ex-
celwerkblad gemaakt waar de vragen op staan en waar de leerlingen hun antwoorden op moe-
ten invullen. De docent kan dan direct (door middel van een wachtwoord) het resultaat beoor-
delen. Het maken van deze toets heeft erg veel tijd gekost, maar bij het nakijken win je dus
enorm veel tijd. Dc opgaven in de toets wijken weinig af van de opgaven van de reguliere
toets. Enkele vragen hijken flu erg veel op de vragen die ook op de werkbladen staan.
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Dc leerlingen van de laptopklas scoren op deze toets lets beter dan de andere leerlingen. In
kias IL heeft 68% een voldoende in 1H en 1J 65%.
In onderstaand figuur staat de laatste opgave van de toets die de laptopleerlingen hebben ge-

maakt.

Opgave 6
Bereken met onderstaande tabellen welk wasmiddel het voordeligst is.
Omo met 1,7 kg voor f 11,00 of Sunil met 2 kg voor f 12,50.
Gebruik de formulebalk van Excel om van beide de prijs per 1 kg uit te rekenen.

P
1,7

11 ijI

2
12,5

Conclusie: wasmiddel is het goedkoopst.

Opgave 6 proefwerk 2— verhoudingen + breuken

Bij deze opgave moeten de leerlingen gebruik maken van de formulebalk van Excel en kun-
nen op die manier dus hun antwoord berekenen. Dc andere leerlingen krijgen jets minder
structuur aangeboden bij deze opgave.

6
In een folder van een supermarkt staat:
Omo color navulpak a 1,7 kg voor f 11,00.
Dobbelman navulzak hoofdwas zak a 2 kg voor f 12,50.
Zoek uit welk wasmiddel naar verhouding goedkoper is.
Laat dat met een berekening zien.

De derde toets wijkt voor de laptopleerlingen jets van de reguliere toets a. De laptopleerlin-
gen hebben namelijk een opdracht waarbij ze het programma VU-Grafiek moeten gebruiken.
Ze moeten hierbij een bestand openen en vervolgens de grafiek die dan te voorschijn komt
analyseren.
Vragen die er bij horen zijn:

a. Hoeveel leerlingen had de school in 1992?
b. Gertjan zegt: De grafiek is steeds stijgend. Heeft hij gelijk?
c. In de grafiek is een fout gemaakt. Wat is er fout gedaan?
d. Schat hoeveel leerlingen er in 1989 waren.
e. De scholengemeenschap is in 1982 opgericht. Hoeveel leerlingen waren er toen?

Om de grafiek te kunnen bekijken, moeten leerlingen van de laptopklas het gegeven bestand
openen in V1J-Grafiek. Dc leerlingen van de parallelkiassen wordt deze grafiek op het proef-
werkblad gegeven. Een andere opdracht is het tekenen van een grafiek met bet programma
VU-Grafiek. Bij deze opgave worden twee tabellen gegeven en de leerlingen moeten hierbij
een grafiek tekenen. Hierbij moeten ze rekening houden met de waarde bij de assen. Dc regu-
here leerlingen krijgen dezelfde tabel maar moeten dan zonder huip van de computer een ge-
schikt assenstelsel kiezen.

Dc leerlingen van de laptopklas scoren bij deze toets beter dan de leerhingen van de reguliere
klassen. Dc toetsvragen geven geen aanleiding om te veronderstellen dat er sprake is van een
makkehijker niveau in de laptopklas. Waarschijnlijk vinden de leerlingen het makkehijker om
met behuip van de computer grafieken te tekenen dan dit helemaal zelfte moeten doen.
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5.3.2 Periode 2

De tweede periode werd er over de volgende hoofdstukken getoetst:

H6 + H9 Kijken naar ruimtefiguren / Maten
H8 Negatieve getallen
H7 + H10: Regels ontdekken / Formules

Dc vierde toets is voor beide groepen leerlingen gelijk. We hadden hier de verwachting dat de

laptopleerlingen met behuip van filmpjes over voorwerpen op een tafel en gebruik van Cabri

bij kijklijnen dit hoofdstuk beter zouden maken dan de reguliere leerlingen. Uit de resultaten

van de leerlingen blijkt dat de laptopklas inderdaad beter scoort dan de parallelkias 1J (46,2%

versus 42,8%). Kias 1H scoort echter beduidend hoger namelijk 63,1%. Onze verwachting

blijkt dus niet uit te komen.

Dc vijfde toets is een toets over negatieve getallen. In de kias is er bij deze opgaven niet met

de laptop gewerkt. De toets is ook voor alle kiassen gelijk en bestaat uit 4 opgaven met njtjes-

sommen en 2 opgaven over assenstelsels met negatieve coOrdinaten. Deze toets is door de lap-

topleerlingen jets beter gemaakt dan door de andere leerlingen. Er is echter geen sprake van

een groot verschil. (1H: 45% voldoende, 1J: 68% voldoende, 1L: 69,2% voldoende.)

De zesde toets is wederom een toets die voor alle leerlingen van de dne kiassen van Henri

Boer gelijk is. De stof die hierin behandeld wordt, zijn regels ontdekken en formules maken.

Dit zijn twee hoofdstukken die in het algemeen erg lastig gevonden worden door de leerlin-

gen. De toetsresultaten ondersteunen dit. In kias 1 H heeft 61,5% een goed of voldoende ge-

scoord, in beide andere kiassen is dit maar 50%.

5.3.3 Feriode 3

In penode drie zijn de volgende hoofdstukken behandeld:
Hi I + H 13 : Hoeken/ Vlakke figuren
H12 : Vergelijken
H14 + HiS : Formules en vergelijkingen/ Informatie ontcijferen

Het cijfer voor hoofdstuk 11 en 13 volgt uit de beoordeling
van de werkstukopdracht6, die de leerlingen ter vervanging
van hoofdstuk 13 gemaakt hebben. Bij deze werkstukopdracht
moeten de leerlingen ook hoeken bekijken, waarvoor ze de - --

kennis van hoofdstuk 11 nodig hebben. De opdracht is ook
door de parallelkiassen gemaakt. De resultaten zijn in elke
kias erg slecht. Dit komt voornamelijk omdat veel groepjes
met alle opgaven van de werkstukopdracht gemaakt hebben. - -.

Bovendien hebben wij de indruk dat het bock nauwelijks is

ingekeken. Zo krijgen wij bijvoorbeeld bij de vraag welke

driehoek na een bepaalde handeling ontstaan is, het antwoord
"een grotere driehoek" in plaats van een gelijkzijdige Een figuur die leerlingen gemaakt

driehoek.
hebben met behuip van Cabri

6 Bijiage F Werkstukopdracht Vlakke Figuren
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Omdat de leerlingen zo slecht gescoord hebben op de werkstukopdracht (wat één van de laats-

te cijfers voor het rapport opleverde), zijn de cijfers met anderhalve punt opgewaardeerd. Als
we de resultaten bekijken, zien we dat kias 1H veel beter scoort dan de andere kiassen. Het
verschil in score tussen kias 1J en 1L is niet significant.
Hoofdstuk 12 is getoetst in de eindtoets7 die ontwikkeld is door Martin Traas. Deze toets is
ook in de beide parallelkiassen gemaakt. Kias 1H scoort op deze toets weer significant beter
dan de andere kiassen, terwiji het verschil in score tussen de laptopklas en kias ii niet erg
groot is.
Omdat het boek en het schrift vaak slecht gebruikt worden, heeft de wiskundedocent besloten

om de laatste twee hoofdstukken van het boek (14 en 15) in het schrift te laten maken en een
cijfer te geven op het schriftgebruik. Omdat op het moment van uitgave het schooljaar nog
met geheel afgelopen is, kunnen we hier geen resultaten van geven.

5.4 Resultaten

5.4.1 Proefwerken

Uit de gegevens kunnen wij op dit moment nog niet concluderen dat de leerlingen die dage-
lijks met de laptop werken betere toetsresultaten hebben dan de andere leerlingen.
In onderstaande tabel zijn de gegevens verwerkt van alle eerste kiassen van de docent Henri
Boer. In deze tabel staat aangegeven wat het resultaat van de leerling is voor de eerste toets.
Dc herkansingen zijn hierin dus niet verwerkt. Het percentage is het aantal goed/voldoende
gedeeld door het aantal leerlingen die de toots gemaakt hebben. Dc werkstukopdracht is in
groepjes van drie a vier leerlingen gemaakt. In onderstaande tabel hebben we alleen de
groepsresultaten vermeld.

Kias 1H
20 leerlingen

Klas 1J
25 leerlingen

Kias 1L
Laptopklas
26 leerlingen

Toots 1 3G, liv, 3M, 10 2G, 21V, 2M 6G, 15V, 3M, 10

Hoofdstuk I en 3 2 geen toetsresultaat 1 geen toetsresultaat

Lijnen en cirkels! 77,7% 92,0% 84,0%

Plaatsbepalen
Toots 2 3G, 1OV, 40, 3S 5G. 11V, 6M, 30 4G, 13V,4M, 40

Hoofdstuk 2 en 4 1 geen toetsresultaat

Verhoudingen/ 65,0% 64,0% 68,0%

Breuken
Toets 3 6G, 5V, 4M, 20 1G. 12V, 6M, 30 lOG, tOy, 4M, 20

Hoofdstuk 5 3 geen toetsresultaat 3 geen toetsresultaat
Grafieken 64,7% 59,1% 76,9%

Toets 4 4G, 8V, 2M, 20, 3S 4G, 5V, 4M, 70 4G, 8v, 5M, 50, 4S
Hoofdstuk 6 en 9 1 geen toetsresultaat 5 geen toetsresultaat
RuimtefigurenlMatefl 63,1% 42,8% 46,2%

Toets 5 5G, 4V, 5M, so, is 8G, 9V, 7M, 10 8G, iov, 5M, 10, 2S

Hoofdstuk 8
Negatieve getallen 45,0% 68% — 69,2%

§5.4.2 EindIoels
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Uit de tabel blijkt dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat de laptopleerlingen beter zijn
of beter zijn geworden dan de leerlingen uit de andere kiassen. Proefwerk 1, 4, 5 en 6 waren
identiek, terwijl proefwerk 2 en 3 jets afweken van de reguliere toets. Ook uit de antwoorden
van de leerlingen is niet gebleken dat er een verschil bestaat tussen de verschillende leerlin-
gen.

5.4.1.1 Jongens versus meisjes

Uit literatuuronderzoek komt naar voren dat jongens met meer plezier hun laptop gebruiken
dan meisjes en dat de jongens beter scoren op toetsen dan de meisjes. Ook in de verwerking
van de vragenlijst die wij de leerlingen hebben voorgelegd komt naar voren dat de jongens de
laptop "leuker" vinden. Hierdoor kun je verwachten dat jongens hoger scoren op de toetsen en
dat dit vooral het geval zal zijn bij proefwerken waarbij gebruik gemaakt moet worden van de
laptop (toets 2 en 3).

De laptopklas bestaat uit 26 leerlingen waarvan l7jongens en 9 meisjes.

Toets 1: Lijnen en cirkels + Plaatsbepalen
Toetsresultaten:
Jongens
Meisjes
De resultaten van de

Toets 2: Verhoudingen ÷ breuken
Toetsresultaten:
Jongens : 3xG,
Meisjes: lxG,
Bij deze toets scoorden de
wachting. 7 meisjes van de
voldoende resultaat halen.

Kias 1H
20 leerlingen

Kias 1J

25 leerlingen
Kias 1L
Laptopklas
26 leerlingen

1G, 7V, IM, 10, 3S

7 en 10 7 geen toetsresultaat
ontdekken/ 6 1,5%

5G, 6V, 3M, 80
3 geen toetsresultaat

50,0%

10, 12V, 6M, 40, 3S

50,0%

1G. 3V, 2M
13

figuren 66,7%

2V, 3M, 10

33,3%

2V, 3M, 20
1 geen toetsresultaat
28,6%

7G, 7V, 2M, 30, 2S

66,7%

5G. 8V, 6M, 30, iS

56,5%

3G, 12V, 4M, 40, 2S

60,0%

4xG, 9xV, 2xM, ixO, lxX
2xG, 6xV, lxM

jongens wijken niet af van de resultaten van de meisjes.

6xV, 4xM, 3x0, ixX
7xV, ixO
meisjes veel beter dan de jongens, in tegenstelling tot onze ver-
8 scoren een ruime voldoende terwiji maar 9 van 16 jongens een
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Toets 3: Grafieken
Toetsresultaten:
Jongens : 4xG, 7xV, 4xM, 2x0
Meisjes: : 6xG, 3xV
Bij deze toets hebben alle meisjes zonder een herkansing te gebruiken een mime voldoende
gehaald. Dit is echter maar 11 van de 17 jongens gelukt. Ook hier vinden we met wat we ver-
wachten.

Toets 4: Ruimtefiguren + Maten
Toetsresultaten:
Jongens : 2xG, 7xV, 2xM, 2x0, 4xS
Meisjes 2xG, lxV, 3xM, 3x0
9 van de 17 jongens scoren op deze toets een mime voldoende. Er zijn echter maar drie van de
8 meisjes die dit ook hebben gehaald.

Toets 5: Negatieve getallen
Toetsresultaten:
Jongens 5xG, 4xV, 5xM, ixO, 2xS
Meisjes : 3xG, 6xV
Alle meisjes scoren voldoende of goed en van de 17 jongens hebben maar 9 een voldoende of
goed.

Toets 6: Regels ontdekken + Formules
Toetsresultaten:
Jongens : 6xV, 4xM, 4x0, 3xS
Meisjes lxG, 6xV, 2xM
Ook hier zien we een duidelijk verschil in het voordeel van de meisjes. Zeven jongens hebben
een onvoldoende of zelfs slecht gescoord, terwijl alle meisjes een voldoende resultaat hebben
behaald.

Werkstukopdracht: Hoeken + Vlakke figuren
Aangezien de opdracht in gemengde groepjes is gemaakt, kunnen we geen uitspraak doen
over verschillen tussenjongens en meisjes.

Eindtoets:
Toetsresultaten:
Jongens lxG, 7xV, 3xM, 4x0, 2xS
Meisjes 2xG, 5xV, lxM
Bij deze eindtoets scoren de meisjes ook veel beter dan de jongens. Weer hebben alle meisjes
een voldoende resultaat gescoord terwijl zes jongens onder de maat presteren.
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Conclusie
Uit de leerlingenresultaten van de proefwerken die ditjaar door Henri Boer zijn afgenomen, is
niet af te leiden dat de jongens significant beter zijn dan de meisjes. Uit de resultaten komt
naar voren dat de meisjes beter zijn en op vijf van de zes toetsen beter scoren dan dejongens.
De cito-scores van de leerlingen tonen aan dat het advies van de basisscholen bij de jongens
lets lager zijn dan bij de meisjes. Dit kan het verschil tussen meisjes enjongens verkiaren.

Advies Jongen Meisje

Theoretische leerweg 3

Havo/theoretische leer-
weg

5 2

Havo 2 2

Havo/atheneum 5 5

Atheneum 2

5.4.2 Eindtoets

Om ook de derde onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden (onthouden de laptoppers door de
computeropdrachten de stof beter), heeft Martin in overleg met de wiskundedocent een eind-
toets8 ontwikkeld. Deze toets gaat over de stof die de leerlingen dit jaar hebben geleerd en
wordt afgenomen in alle eerste kiassen van het Montesorri-onderwijs. We hebben geprobeerd
om alle belangrijke onderwerpen die dit jaar zijn behandeld in deze toets aan bod te laten ko-
men. De eindtoets is voor alle leerlingen gelijk. Bij het samenstellen van deze toets hebben
wij gelet op de resultaten van de toetsen die dit jaar al eerder zijn afgenomen.
In onderstaande tabel zijn de resultaten van deze toets verwerkt. Wij hebben berekend wat de
gemiddelde score per vraag is en deze vervolgens vergeleken met het aantal punten dat voor
deze vraag behaald kon worden. Op deze manier weten wij per onderwerp het procentuele
aantal punten dat de leerlingen gemiddeld gescoord hebben. Zo zie je in de tabel dat de leer-
lingen van kias IH bij het onderwerp kijklijnen gemiddeld 74,3% van de punten haalden die
ze bij deze vraag kunnen krijgen.

Onderwerp KIas 111 KIas 1J Kias 1L
Kijklijnen 74,3% 74,8% 80,0%
Verhoudingstabellen 42,9 % 63,8 % 58,7 %
Breuken 33,3 % 26,1 % 8,0 %
Grafieken 1 60,3 % 55,8 % 52,7 %
Oppervlakten 48,8 % 46,7 % 42,0 %
Aanzichten 79,8 % 91,3 % 91,0%
Uitslagen 69,0 % 55,4 % 63,0 %
Grafieken 2 47,6 % 62,3 % 48,0 %
Hoeken 32,5 % 34,1 % 32,7 %

Gemiddelde resultaat 6,10 6,35 5,94

S Bijiage G Eindtoets
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Uit de tabel valt direct af te lezen dat het gemiddelde eindresultaat van de laptopleerlingen la-

ger ligt dan het eindresultaat van de andere kiassen. Op sommige onderdelen scoort de lap-

topklas significant slechter dan de parallelkiassen, maar op de meeste onderdelen scoren ze

ongeveer gelijk. Het verschil is niet altijd significant.

Kijklijnen
De eerste opgave is goed gemaakt. Dit is de enige opgave waar de laptopleerlingen betere re-
sultaten halen dan de andere leerlingen. Wij hadden dit ook verwacht, door inzet van de lap-

top zijn de kijklijnen inzichtelijker gemaakt en onthouden de leerlingen dit beter. Het onder-
werp is echter zo eenvoudig, de instap van wiskunde voor de eerste kias, dat elke leerling op
deze opgave goed scoort.

Verhoudingstabellen
Er waren twee opgaven over verhoudingstabellen. In de eerste opgave moeten leerlingen zeif
een verhoudingstabel afmaken en in de tweede opgave moeten de leerlingen twee pakken kof-
fie met elkaar vergelijken. Dit zijn twee standaardopgaven die je ook aldoor terug vind in het
boek en in de toets bij het betreffende hoofdstuk. De verwachting was dat de laptopleerlingen
dit onderwerp beter beheersen. Zij hebben immers werkbladen met Excel gemaakt en hierdoor

veel met die verhoudingstabellen gewerkt.
De resultaten van de eindtoets laten dit echter niet zien. De resultaten van de laptopleerlingen

zijn zelfs lager.

Breu ken
Het onderwerp breuken is door alle klassen opvallend slecht gemaakt. Ook hier scoren de lap-
topleerlingen veel slechter dan de leerlingen van de andere kiassen. Bij het onderwerp breu-
ken is zelden gebruik gemaakt van de laptop.

Grafieken
Er zijn twee opgaven over grafieken. In de eerste opgave moeten de leerlingen bij een tabel
zelf een grafiek maken en vervolgens concluderen wanneer de lijn steiler loopt. In de andere
opgave is een grafiek geven waarbij de leerling zelfeen formule moet maken. Daarna moet de
leerling zelfeen andere grafiek tekenen en dan het snijpunt aflezen.
De laptopleerlingen hebben bij het hoofdstuk over grafieken met VU-Grafiek gewerkt en heb-
ben werkbladen over het stijgen en dalen van grafleken gehad. Bij hoofdstuk 12 leren de leer-
lingen formules op te stellen, deze kennis moeten de leerlingen bij de tweede opgave over gra-
fieken toepassen. De laptopklas heeft dit hoofdstuk in het schrift gedaan. Doordat de laptop-
pers het ene hoofdstuk met werkbladen hebben gemaakt, hadden wij de verwachting dat de
laptopleerlingen deze opgaven beter zouden maken dan de andere leerlingen. Dit komt echter
niet overeen met de toetsresultaten. Op beide vragen scoren de parallelkiassen beter. Het ver-
schil tussen beide groepen is echter niet zo groot als bij de andere opgaven.

Oppervlakte, aanzichten, uitslagen
Deze 3 onderwerpen horen allemaal bij het kerndoel meetkunde. De leerlingen moeten de op-
pervlakte van een kamer uitrekenen, het voor- en zijaanzicht van een iglo en een wigwam te-
kenen en bij een huisje de goede uitslagen tekenen. Bij deze opgaven scoren de laptopleerlin-

gen niet significant beter of slechter dan de andere leerlingen.
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Hoeken
In de laatste opgave moeten de leerlingen hoeken uitrekenen. Dit is stof die met behuip van de
werkstukopdracht is behandeld en waarover nog geen proefwerk is gemaakt. Deze opgave
over hoeken is door alle kiassen slecht gemaakt, de score van de laptopleerlingen wijkt niet
van de score van de andere leerlingen af.

Conclusie
Op dit moment kunnen wij met concluderen dat de resultaten van de laptopleerlingen beter
zijn dan van de leerlingen zonder laptop. De resultaten op de eindtoets stemmen redelijk over-
een met de resultaten op de verschillende toetsen.
De meisjes scoren op de laatste toets gemiddeld 6,9 en de jongens scoren gemiddeld 5,5. Dc
meisjes hebben deze eindtoets dus (aanzienlijk) beter gemaakt dan dejongens.

De cijfers voor de eindtoets hebben we besproken met de docent. Hij merkte op dat het ver-
schil in cijfers waarschijnlijk toch te maken heeft met verschil in instroomniveaus. Enkele
leerlingen uit de Iaptopklas stromen af naar lagere niveaus. Ook zijn er met enkele leerlingen
individuele problemen wat de werksfeer in de kias niet altijd bevorderd. Bovendien geeft ook
het aantal dyslectische leerlingen in de Iaptopklas in het realistische wiskundeonderwijs toch
enkele problemen. Als reactie op de onderzoeksvraag of de laptoppers beter worden, stelt de
docent dat dit misschien duidelijk wordt als de opgaven abstracter worden.
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Hoofdstuk 6

Inzicht betrokkenen

6.1 Wiskundedocent Henri Boer

Halverwege het schooljaar hebben we Henri Boer geinterviewd over zijn ervaringen met de
laptopklas en het lesmateriaal dat wij gemaakt hebben. Hij denkt dat de leerlingen meer wis-
kunde leren met laptop. Ze leren de computer te gebruiken en dingen op te lossen met behulp
van de computer. Verder zien ze dingen die je normaal niet zichtbaar kan maken. Je kunt leer-
lingen zeif dingen laten ontdekken met de computer. Henri Boer merkt dat hij meer op zijn
plek zit tijdens dit lesuur, omdat hij ook bezig is met de computer. Hij zou graag langere les-
uren willen hebben. Je mist namelijk heel veel tijd door het opstarten van de laptop, ophalen
van de boeken, enzovoort. Verder zou hij betere controle willen hebben op de leerlingen. Dit
zou kunnen met behuip van een docentencomputer waarop je kunt zien wat elke leerling op
zijn scherm heeft staan. Het is drukker in de Iaptopklas, de leerlingen zijn onrustiger. Henri
Boer merkt dat hij zeif hierdoor ook onrustiger is. Verder is het doorsnee gedrag van deze
leerlingen niet anders dan die van leerlingen uit andere kiassen.

6.2 Laptopcoördinator Henk de Vries

Henk de Vries is coOrdinator van de laptopklas. Hij regelt onder andere de scholing van het
team, praktische zaken zoals de lokaalinrichting en verder alles wat op het onderwijs van in-
vloed is. Hij onderhoudt de communicatie met Wolters Noordhoff en geeft lezingen aan ande-
re scholen en regelt ook voor een deel scholing bij externe scholen. Verder is hij mentor van
de laptopklas en geeft hij één uur in de week les in het bouwen van websites. Henk de Vnes
heeft dus veel met de Iaptopklas te maken, daarom leek het ons verstandig om naar zijn erva-
ring met deze kias te informeren. In de bijiage vindt u het resultaat van het interview dat we
met hem hielden. Hieronder vindt u een impressie van zijn mening.

De Iaptopklas is volgens Henk de Vries een heel gewone kias, behalve dan dat het gebruik
van ICT hoger is. Aan het begin van het jaar is een toets over de computervaardigheid door
hem afgenomen aan de laptopleerlingen. Hieruit bleek dat sommige leerlingen nog niet veel
met de computer konden toen ze net in de laptopklas zaten, inmiddels zijn deze vaardigheden
natuurlijk een stuk verbeterd.
In het begin gedroegen de laptopleerlingen zich anders dan de "gewone" leerlingen, dit komt
door de positie waarin de school de leerlingen plaatste. In het begin waren er ook wat "socia-
le" problemen, zo kenden sommige leerlingen drie maanden na de start de namen van de an-
dere leerlingen met. Dit is nog steeds een beetje het geval, maar dit heeft geen relatie met de
laptop als zodanig. De laptop is voor het onderwijs, het is geen oorzaak van een slechte socia-

le ontwikkeling.
Henk de Vries weet nog niet of de laptopleerlingen een beter inzicht krijgen dan de "gewone"
leerlingen, maar hij verwacht het wel. Het hangt er wet vanaf hoe goed de docenten ICT in de
lessen hebben verweven. Verder verwacht hij dat er geen verschil in vaardigheden en presta-
ties tussen jongens en meisjes is. Hij weet wel dat een bepaalde groep jongens veel beter is

dan de rest van de kias, dit komt waarschijnlijk omdat de computer ook een hobby van ze is.
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Het laptopproject is zeker een succes, vooral gezien het plezier waarmee de leerlingen wer-
ken. Ook gezien dc aanmeldingen voor de nieuwe laptopklassen is dit project een succes.
Henk weet niet wat de docenten volgendjaar anders gaan doen, dit moet nog in kaart gebracht
worden. Van twee docenten is bekend dat ze het leuk vinden om les te geven aan de laptop-
kias. Verder hebben een aantal leraren moeite met de ICT-vaardigheden.

6.3 Laptopleerlingen

Omdat de meningen van de laptopleerlingen van uiterst belang zijn voor ons, hebben wij een
enquête uitgedeeld in de kias. Op deze manier wilden we erachter komen hoe zij over de lap-
topklas denken. In deze paragraaf willen we een paar vragen van deze enquête eruit lichten.
Dc resultaten van de gehele enquête kunt u in de bijiage vinden.

Yraag 5: 1k denk dat deze kias onrustiger is dan andere kiassen.
Absoluut mee eens Mee eens Niet mee eens Absoluut niet mee eens

L 10 7 2

Vraag 12: Het is leuker om in het schrift te werken dan met de lap top.
AbsoluUt mee eens Mee eens Niet mee eens Absoluut niet mee eens
6 3 5 10

Vraag 13: 1k denk dat 1k meer wiskunde leer met behuip van het boek dan met de werk-
bladen.
Absoluut mee eens Mee eens Niet mee eens Absoluut niet mee eens
9 7 4 4

I

Vraag 31: 1k vind het leuker om een proefwerk te maken op de laptop dan op papier.
Absoluut mee eens Mee eens Niet mee eens Absoluut niet mee eens
13 1 3 7

Vraag 32: 1k wil bij wiskunde meer op de laptop doen.
Absoluut mee eens Mee eens Niet mee eens Absoluut niet mee eens
9 4 7 4

Vraag 34: 1k vind het leuk om in de laptopklas te zitten.
Absoluut mee eens f Mee eens Niet mee eens Absoluut niet mee eens
10 [io 2 1

Wat vind je leuk aan de Iaptopklas? (vraag 37)
Dat je veci beter leert weken met de computer. 5
Dat je met een laptop werkt. 5
Dat je veel dingen op de laptop kan doen. 4
Het is anders. 3

Wat vind_je_niet_leuk aan_de_laptopklas?_(vraag 38)
Datje de laptop op school moet laten. 5
Dat de laptop (vaak) vastloopt. 4
Dc soort laptops (Toshiba). 3
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6.4 Docenten Iaptopklas

Gedurende het schooljaar hebben we ons alleen maar bezig gehouden met de wiskundelessen,

deze hebben we geobserveerd en we hebben een aantal werkbladen voor dit yak gemaakt. Om

toch een beetje beeld te krijgen van wat er bij de andere lessen gebeurd en hoe de andere do-

centen de laptopklas ervaren, hebben we een enquête gegeven aan de docenten van de laptop-

kias Hieronder vindt u een kort overzicht van de ervaringen van de docenten.

Aardrijkskunde:
Bij de aardrijkskundeles wordt de laptop alselektronisch schrift gebruikt en als medium tus-
sen leerling en stof. Er wordt soms meer in samenwerking met de laptopleerlingen les gegeven
dan bij andere kiassen, soms ook niet. Voor bepaalde onderdelen is de motivatie van de lap-
topleerling hoger, maar ze krijgen geen beter inzicht en ze gedragen zich ook niet anders dan
normale leerlingen. Het is een uitdaging om ICT te integreren in de les en het project is zeker
een succes, het verschaft namelijk nieuwe inzichten.

Biologie:
Bij biologie wordt de laptop gebruikt om presentaties te geven, om werkbladen op te maken,
eventueel voorzien van animaties, als naslagwerk (internet, CD's) en om een samenvatting op
te maken. Het lesgeven aan de laptopklas is niet anders, de lesinhoud wel en de taken soms
ook. De motivatie van de laptopleerling hangt van de taak en van de leerling af, net als bij
"gewone" leerlingen. Ook krijgen ze niet meer inzicht dan gewone leerlingen. Het kost wel
minder moeite om de laptopleerlingen tot dit inzicht te laten komen, doordat er een extra
leermiddel is. Het eindresultaat is ongeveer gelijk. De laptopleerlingen waren vooral in het
begin minder sociaal en er is een grote scheidingjongens/meisjes binnen de klas. Op leerling-
niveau is het net zo leuk om les te geven aan de laptopklas als aan andere kiassen, als persoon
zijn de lessen uitdagender. Het laptopproject is een succes. Voor biologie geeft het een hoop
extra mogelijkheden, die in andere kiassen ontbreken.

Drama:
Bij deze les wordt de laptop nog niet gebruikt, maar dat zal in de toekomst zeker gebeuren.
Het lesgeven aan de laptopklas is niet anders dan aan andere kiassen. De motivatie van de lap-
topleerlingen is niet hoger dan de motivatie van gewone leerlingen, misschien juist wel mm-
der, omdat er geen laptop gebruikt wordt. De laptopklas wordt wet als "anders" ervaren, een
paar leerlingen zitten namelijk "vast in hun denken". Drama is een goed yak om dit te verhel-
pen, want bij drama moeten ze vooral doen. De docent(e) weet met hoe het in de toekomst zal
verlopen met laptopklassen, het laptopproject is zeker nog in ontwikkeling.

Geschiedenis:
Voor geschiedenis moeten de laptopleerlingen de laptop gebruiken om op internet te surfen en
om werkstukken te maken. Volgens de docent is de motivatie bij het maken hiervan hoger dan
bij "gewone" leerlingen, bij andere aspecten van dit yak niet. Ze krijgen ook geen beter in-
zicht, maar dat zal later zeker wet gebeuren. Er wordt opgemerkt dat de leerlingen wat meer
op zichzelf gencht zijn dan "normale" leerlingen.
De docente vind het project succesvol. Het onderwijs wordt gemoderniseerd en de school is
bezig om een grote voorsprong te krijgen.
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Handenarbeid:
De laptop wordt bij deze les gebruikt om jets uit te leggen via PowerPoint en verder moeten
de leerlingen hem gebruiken als tekenbiad. Het lesgeven zeif is met anders, wel de inhoud
door het gebruik van dit "tekenbiad". Het eerste halfjaar werd de kias als minder sociaal naar
elkaar ervaren. Ze kenden de leerlingen naast zich wel, maar aan een andere tafel niet. De lap-
topleerlingen krijgen wel meer inzicht in computergebruik, niet meer inzicht in handenarbeid.
Voor de leerlingen wordt het project wel als een succes gezien, maar voor dit yak is nog een
lange weg te gaan. Er moet gezocht worden naar een goede combinatie van handenarbeid en
computergebruik.

Nederlands:
Bij Nederlands wordt de grammatica en spelling op de laptop behandeld met behulp van het
programma Nedercom. Het lesgeven is niet anders dan anders en ook de motivatie en het in-
zicht van de leerlingen is niet hoger is niet anders dan bij andere kiassen. Het wordt wel leuk
gevonden om les te geven aan de laptopklas, het is namelijk stimulerend,je denkt meer overje
yak en de didactiek na. Dit laptopproject is wel een succes, het is de toekomst. De school staat
aan het begin van de ontwikkeling.

42



Hoofdstuk 7 Conclusies

Hoofdstuk 7

Conclusies

7.1 Evaluatie observaties

Door het wekelijks observeren van de laptopklas kregen we een goed beeld van het lesverloop
in de wiskundeles. De algemene indruk van de kias hebben we beschreven in paragraaf 4.4.
De interviews zorgden ervoor dat de mening van de laptoppers ook naar voren kwam. Achter-
af gezien zijn wij van mening dat het effectiever was geweest om geen interviews te houden,
maar de leerlingen zo flu en dan een vragenformulier te laten invullen. Op die mamer krijg je
ook goed in de gaten wat er in de kias gebeurt.

7.2 Evaluatie additioneel Iesmateriaal

7.2.1 Grafieken

Wij vinden dat de eerste twee werkbladen met veel toevoegen aan het bock. Dc sommen ko-
men namelijk grotendeels overeen met het bock. We hebben de werkbladen zo interactief mo-
gelijk gemaakt, maar we vinden het toch niet interactief genoeg. Achteraf gezien is het met
slim om de antwoorden aan het eind van de presentatie te geven. Dc leerlingen hebben al snel
door hoe ze daar moeten komen en kunnen de antwoorden zo overnemen. Het lijkt ons beter
dat een leerling pas het antwoordenblad krijgt als hij klaar is met het werkblad.
In tegenstelling tot de eerste twee werkbladen moeten de leerlingen bij het derde werkblad
met alleen grafieken bekijken en antwoorden geven op vragen, maar ook zeif dingen doen.
Het derde werkblad is dus interactiever en mede daarom zijn we hier wel tevreden over.
Dc meeste leerlingen vinden de werkbladen bij hoofdstuk 5 leuk. Een enkeling vindt ze echter
saai of stom. In het algemeen vinden de leerlingen de eerste twee werkbladen makkelijker dan

de laatste.

Henri Boer vindt ook dat het eerste werkblad wat interactiever had gemogen. Tevens vindt hij
het te makkelijk. Er moet dus nog wat meer uitdaging in. Over het tweede werkblad is hij te-
vreden, hoewel dit werkblad ook wel wat moeilijker had gemogen. Het derde werkblad over
VU-Grafiek vindt hij goed.
Hij vindt de werkbladen geschikt als lesmatenaal, met een paar kleine aanpassingen. Boven-
dien lijkt het hem beter om een week te besteden aan VU-Grafiek, zodat de leerlingen zich
wat meer kunnen verdiepen in het programma. Op deze manier kun je het dan ook wat moei-
Iijker maken. Over het algemeen vindt Henri Boer de werkbladen dus goed en hij wil ze dan
ook volgendjaar zeker weer gebruiken.
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7.2.2 Kijken naar ruimtefiguren

Omdat het eerste werkblad bij hoofdstuk 6 virtueel is, vinden we dit een goed werkblad voor
de laptopklas. De opnames zijn echter een beetje onprofessioneel (wiebelend) en de plaatjes

zijn toch een beetje te onduidelijk. Als deze punten aangepast worden dan is dit werkblad naar

onze mening goed bruikbaar. Op de andere twee werkbladen hebben we niet veel aan te mer-

ken. Wij vinden ze goed.
Bijna alle leerlingen vinden de werkbladen leuk en makkelijk. Ze vinden het vooral leuk dat
ze voorwerpen (in filmpjes) en ruimtefiguren (in Doorzien) zagen draaien. De filmpjes bij
werkblad 6.1 vinden ze echter wat onduidelijk. De bouwplaten vonden ze ook leuk, maar ze
hadden wel wat motivatie nodig om er echt mee aan de slag te gaan ("krijgen we er een cijfer

op?").

Henri Boer vindt het eerste werkblad met de filmpjes erg leuk. Het filmpje was helaas jets
schokkend op de computer. Hij denkt dat je hier nog veel meer mee kunt doen. Misschien is
het een idee om het een volgende keer professioneel op te laten nemen. Volgens Henri Boer
vinden de leerlingen de filmpjes en de bouwplaat erg leuk. Er zou misschien nog we! iets bij
de bouwplaat kunnen. Bijvoorbeeld dat je de leerlingen zeif een bouwplaat laat maken. Dit
kan volgend jaar nog lets uitgediept worden. Henri Boer vindt het tweede werkblad leuk, maar
niet echt jets voor een brugklas. Je kunt met Doorzien in de brugklas niet zoveel, maar het is
we! belangrijk dat ze ermee kunnen werken. Misschien kan over deze stof een praktische op-
dracht worden gemaakt. Het programma is vooral leuk voor de tweede kias, want je kunt er
doorsneden en zeshoeken mee maken. Er zijn een paar praktische problemen bij werkblad 3.
Het is wel een leuk werkblad, maar er missen een paar gevolgen, te wijten aan het programma
Cabri. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met een kijklijn die door een gebouw gaat? Die moet ei-
genlijk afgebroken worden, maar dat gebeurt niet. Het zou dus iets mooier kunnen, iets inter-
actiever, maar dit is erg moeilijk om te doen.

Over het algemeen vindt Henri Boer de werkbladen heel geschikt, alleen moet de stiji van alle
werkbladen een beetje op elkaar afgestemd worden. Verschillende ontwerpers geven verschil-
lende stijien. Ook zijn er een paar organisatorische probleempjes. Zo zou er op de computer
moeten staan wanneer wat moet gebeuren.
In het algemeen wil Henri Boer alle werkbladen volgend jaar weer gebruiken, met misschien
een aantal aanpassingen. Helaas zitten de programma's Cabri en Doorzien elkaar een beetje in
de weg. Als je namelijk een figuur van Cabn wilt openen, denkt de computer dat het een fi-

guur van Doorzien is. Hij opent dus het programma Doorzien en geeft dan een melding dat hij
het figuur niet kan openen.

7.2.3 Werkstukopdracht

De meeste leerlingen vonden het leuk om met de werkstukopdracht aan de slag te gaan. Het
was alleen jammer dat de opdrachten van te voren niet goed uitgeprobeerd waren. Tijdens de
lessen kwam Henri erachter dat sommige opdrachten met kunnen of erg ingewikkeld zijn. Dit
is bijvoorbeeld het geval bij de opdracht waarbij de leerlingen een tangram moeten maken.
Toch zijn er leerlingen die een mooi resultaat krijgen.
Ondanks dat er boven de werkstukopdracht staat dat de leerlingen informatie over vlakke fl.
guren in hoofdstuk 13 van het boek kunnen vinden, hebben wij de indruk dat niet veel leerlin-
gen er naar gekeken hebben. Zo krijgen wij bijvoorbeeld bij de vraag welke driehoek na een
bepaalde handeling ontstaan is, het antwoord "een grotere driehoek" in plaats van een gelijk-
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zijdige driehoek. Wij denken dat het verstandig is, dat de leraar bij het uitdelen van deze op-
dracht nog eens benadrukt dat de leerlingen het bock moeten gebruiken of de leerlingen bij
deze opdracht een papier te geven met de theorle van de desbetreffende hoofdstukken. Waar-
schijnlijk zullen de leerlingen de stofdan ook beter beheersen. We hebben flu de indruk dat de
leerlingen nauwelijks lets geleerd hebben van deze opdracht.
De meeste groepjes hebben niet alle opgaven gemaakt. Het zijn niet telkens dezelfde sommen
die overgeslagen worden, maar voornamelijk opgave 8 en 10 missen heel vaak. Wij denken
dat dit komt omdat opgave 8 uit het boek gemaakt moet worden en dat opgave 10 (het maken
van een tangram) redelijk moeilijk is. Dat veel opgaven missen zou ook kunnen liggen aan het
felt dat de leerlingen nog niet goed kunnen plannen en wegens gebrek aan tijd niet alle opga-
yen af kunnen krijgen. Het heipt wellicht om de volgende keer deze opdracht in gedeeltes in
te laten leveren.
We willen tenslotte opmerken dat we er rekening mee moeten houden dat dit de eerste werk-
stukopdracht is die gemaakt moet worden voor wiskunde. We verwachten dat het de volgende
keer beter zal gaan.

7.3 Mening leerlingen

De volgende zaken komen uit de enquête9 naar voren:
- Voordat de leerlingen naar de laptopklas gingen, deden ze ook al dingen op de compu-

ter (stelling 4).
- Dc leerlingen maken meestal hun huiswerk (stelling 6).
- De antwoorden van opgaven uit het bock worden nauwelijks nagekeken (stelling 7).
- De laptoppers vinden het bock niet moeilijk (stelling 9).
- De laptoppers denken dat ze met het boek meer wiskunde leren dan met de werkbladen

(stelling 13).
- De laptoppers willen de werkbladen niet alleen op de computer hebben, maar ook

graag op papier (stelling 17).
- De laptoppers vinden de werkbladen van PowerPoint, Excel en VU-Grafiek makkelijk

(stelling 20, 24 en 28).
- Dc meeste leerlingen vinden het vervelend dat er veel mensen komen kijken bij hun

kias, maar ze hebben veelal niet het gevoel dat ze als proefkonijn gebruikt worden
(stelling 35 een 36).

Verder komen er uit deze enquête een aantal sterke verschillen tussenjongens en meisjes naar
voren:

- Dc jongens hadden verwacht dat er meer met de laptop gewerkt zou worden in de wis-
kunde- en aardrijkskundeles, de meisjes niet (stelling 2 en 3).

- De meisjes vinden het leuker om in het schrift te werken dan met de laptop, dejongens
werkenjuist liever op de laptop (stelling 12).

- De jongens leerden door de werkbladen beter wat kijklijnen zijn dan door de sommen
uit het boek, de meisjesjuist niet (stelling 14).

- Dc meisjes vinden het werkblad met VU-Grafiek leuk, de jongens vinden dat niet
(stelling 27).

- Dc jongens vinden het leuker om een proefwerk op de laptop te maken dan op papier.
Dc meisjes maken liever een proefwerk op papier. (stelling 31).

- Dejongens willen bij wiskunde meer op de laptop doen, de meisjes met (stelling 32).

Bijiage J Enquête leerlingen
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Opvallend is ook dat de meiden het er unaniem mee eens zijn dat het leuk is om in de laptop-
kias te zitten en de jongens niet Er zijn drie jongens die het niet eens zijn met de stelling "1k
vind het leuk om in de laptopklas te zitten". Dit kan ook aan de vraagstelling liggen. Het zou
kunnen dat deze jongens het we! leuk vinden om in een laptopklas te zitten, maar dat ze deze
kias niet zo leuk vinden.

7.4 Mening leraren

Op welke manier gebruiken de docenten de laptop bij hun lessen?
De leraren gebruiken de laptop voor verschillende zaken. Zo wordt liii onder andere gebruikt
om dingen op te zoeken op internet, voor tekstverwerking en het tonen van PowerPoint-
Presentaties.

Geven de leraren anders les aan de laptopklas dan aan "gewone" kiassen? (daarbij afge-
zien van het computergebruik)
De leraren zeggen niet anders les te geven in de laptopklas dan in andere kiassen. Uit de ob-
servaties bij de wiskundeles van Henri Boer is dit ook niet gebleken.

Hebben de leraren het idee dat de motivatie van een laptopleerling hoger is dan van een
"gewone" leerling?
De meeste leraren vonden dat de motivatie van de laptopleerlingen niet hoger was dan die van
niet laptoppers.

Hebben de leraren het idee dat de laptopleerlingen zich anders gedragen dan de "gewo-
ne" leerlingen?
Ja, de meeste leraren vinden de laptopleerlingen minder sociaal. Zo merkte een leraar op dat
de laptopleerlingen de kiasgenoten naast zich wel kennen, maar niet degenen die aan een an-
dere tafe! zitten. Bovendien is er een grote scheiding tussen jongens/meisjes in de kias.

Hebben de leraren het idee dat de laptopleerlingen een beter inzicht krijgen dan de "ge-
wone" leerlingen?
De leraren denken niet dat de laptopleerlingen een beter inzicht hebben dan de "gewone" leer-
lingen. Eén leraar denkt dat dit voor de laptoppers in de toekomst zeker we! het geva! za! zijn.

Vinden de leraren het leuker om les te geven aan de laptopleerlingen of geven ze liever
les aan "gewone" leerlingen?
De leraren vinden het leuk om les te geven aan de laptopklas, maar ze vinden het net zo leuk
om les te geven aan een "gewone" kias.

Denkt u dat het laptopproject een succes is? Waarom?
De leraren denken we! dat het laptopproject een succes wordt in de toekomst. Nu staat het nog
in ontwikkeling.
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7.5 Antwoorden op de onderzoeksvragen

Krijgen de laptoppers door de computeropdrachten een beter inzicht in wiskunde dan
de "normale" feerling?
Uit de resultaten van de toetsen'° die de leerlingen gemaakt hebben, blijkt dat er geen redenen

zijn om aan te nemen dat de laptopleerlingen beter zijn of beter zijn geworden dan de leerlin-

gen uit de andere kiassen. Dit blijkt ook niet uit de eindtoets die door alle brugklassen waaraan
Henri Boer lesgeeft zijn gemaakt.

Op welke manier kun je het beste computeropdrachten toevoegen bij het lesmateriaal
van het boek? Aan het begin van het hoofdstuk, aan het eind of door het hele hoofdstuk
heen?
Aangezien er telkens op dezelfde manier werkbladen zijn ontwikkeld (voor een paar opgaven
uit het boek zijn vervangende computeropdrachten bedacht), kunnen we hier weinig over zeg-
gen. Deze manier werkt in ieder geval wel goed. Bovendien denken we dat een werkblad bij
elke paragraaf qua tijdsbestek niet te doen is. Het lijkt ons bovendien goed om lessen waarbij
met de laptop gewerkt moet worden, af te wisselen met lessen waarbij uit het boek gewerkt
moet worden. De werkstukopdracht is een vervanging van een heel hoofdstuk. Dit werkt op
zich wel, alleen is de opdracht in het geheel waarschijnlijk te groot en moet er duidelijk aan-
gegeven worden door de leraar dat de theorie in het boek staat.

Onthouden de laptoppers door de computeropdrachten de stof beter?
Op de eindtoets scoren de laptoppers niet beter dan de leerlingen uit de parallelkias. Ze scoren
op veel onderdelen zelfs slechter dan de andere leerlingen en ook het eindcijfer is lager. Het is
ons niet duidelijk of dit komt doordat ze de stofminder goed onthouden.

Gaat het verloop van de les significant anders dan bij kiassen waar de leerlingen geen
laptop hebben?
Nee. De lessen van de laptopklas en de parallelkias verlopen ongeveer gelijk. Het enige ver-
schil is dat er bij de ene klas wel gebruik gemaakt wordt van laptops en de andere kias niet.
Verder geeft Henri Boer elke keer bij de laptopklas aan wat er moet gebeuren, bij de parallel-
kias niet (daar moeten de leerlingen standaard aan de slag met sommen nit het bock, bij de
laptopklas verschilt dat). Beide kiassen zijn verder zelfstandig aan het werk en Henri Boer
doet bij beide kiassen weinig klassikaal.

Is het gedrag van deze kias anders dan bij kiassen waar de leerlingen geen laptop heb-
ben?
Dc laptopklas is iets rommeliger en rumoenger. Er wordt wat meer gekletst. Leerlingen doen
dat voornamelijk met kiasgenoten die naast hun zitten. Leerlingen die aan een ander tafeltje
zitten, kennen ze veelal niet. Daarom wordt deze kias als minder sociaal ervaren door enkele
leraren. Dc laptopcoOrdinator wijst ons op het feit dat de school in het begin de laptopleerlin-
gen in een speciale positie plaatste. Waarschijnlijk gedroeg deze kias zich hierdoor in het be-
gin anders dan andere kiassen.

'°Hoofdstuk 5 Toe/sing
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Wordt het niveau van laptopleerlingen significant hoger dan die van niet-laptoppers?
Nec. Op de meeste punten scoren de laptoppers niet hoger dan de andere leerlingen. Op be-
paalde punten (zoals breuken) scoren ze zelfs significant lager. Dit zien we ook bij de eind-

toets. Misschien dat dit effect duidelijk wordt na het tweede jaar, aangezien enkele leerlingen
die uit deze kias afstromen een lager niveau hebben dan de rest.

is de motivatielinzet van laptopleerlingen hoger dan bij niet-laptoppers?
De leraren vinden over het algemeen dat de motivatie/inzet van laptopleerlingen met hoger is

dan bij niet-laptoppers. De leerlingen hebben echter wel veel plezier in het werken met de lap-

top.

Ontstaat er verschil qua vaardigheden en prestaties tussen jongens en meisjes?
Uit de leerlingenresultaten van de proefwerken die dit jaar door Henri Boer zijn afgenome&

,
komt naar voren dat de meisjes beter zijn en op zes van de zeven toetsen beter scoren dan de

jongens. De cito-scores van de leerlingen tonen aan dat het advies van de basisscholen bij de
jongens jets lager zijn dan bij de meisjes. Dit kan het verschil tussen meisjes en jongens ver-

kiaren.

7.6 Evaluatie verwachtingen

De uitkomst van de meeste verwachtingen zijn hierboven al gegeven. In deze paragraaf willen

we de verwachtingen bestuderen die daar nog niet aan bod zijn gekomen.

Het inzetten van software heeft als effect dat leerlingen sommige dingen niet goed meer
met de hand kunnen.
We kunnen niet goed antwoord geven op deze vraag. Bij de eindtoets scoren de laptopleerlin-

gen in het algemeen wel slechter dan de andere leerlingen, maar we weten niet waar dit aan
ligt. Dit kan te maken hebben met het feit dat enkele leerlingen uit deze kias afstromen naar
een lager niveau en dat de kias daarom dus een lager gemiddelde heeft.

Jongens kunnen beter met de laptop overweg dan meisjes. Desondanks behalen ze het-
zelfde wiskundeniveau.
Uit literatuuronderzoek komt naar voren dat jongens met meer plezier hun laptop gebruiken

dan meisjes en dat de jongens beter scoren op toetsen dan de meisjes. Ook wij concluderen dat

de jongens met meer plezier hun laptop gebruiken dan meisjes. Uit de leerlingenresultaten van
de proefwerken die dit jaar door Henri Boer zijn afgenomen, is niet afte leiden dat de jongens
significant beter zijn dan de meisjes. Uit de resultaten komt juist naar voren dat de meisjes
beter zijn en op zes van de zeven toetsen beter scoren dan de jongens, in tegenstelling dus met

de literatuur.

"Hoofdstuk 5 Toetsing
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7.7 Relatie met literatuur

In deze paragraaf gaan we onze observaties en ervaringen met de laptopklas vergelijken met
de literatuur over soortgelijke kiassen. We bekijken grotendeels de punten die in paragraaf 2.5

zijn genoemd.

• Het gedrag van de laptoppers zal niet in negatieve of positieve richting worden be-
invloed.
Uit ons onderzoek komt naar voren dat het gedrag van leerlingen op één punt negatief be-
invloed is. De leerlingen zijn minder sociaal en er is een grote scheiding tussen jongens
en meisjes in de kias. Na een opdracht waarin in gemengde groepjes moest worden ge-
werkt, mengden de jongens en meisjes zich meer.

• Jongens zullen een bepaalde status verwerven aan het felt dat ze een laptop bezit-
ten.
De jongens denken wet een bepaatde status te verwerven aan het feit dat ze een laptop
bezitten. Ze zijn erg stoer en hebben at gauw verschillende leuke dingen op de computer
staan die iedereen moet zien.

• De laptoppers zullen minder vaak ziek zijn dan "gewone" leerlingen.
Hier hebben wij geen gegevens over.

• Het gebruik van de laptop wordt geassocieerd met een, over de tijd, toenemend ni-
veau van theoretische prestaties.
Dit blijkt (nog) niet uit de toets. We moeten hierbij bedenken dat het project nog maar
één jaar loopt en we na het tweede jaar waarschijnhijk meer hierover kunnen zeggen.

• Leerlingen zijn beter in staat om vaardigheden met betrekking tot het oplossen van
problemen en kritisch denken toe te passen.
Uit de eindtoets kunnen we dit niet concluderen.

• Laptops verbeteren de kwaliteit van het werk, in het bijzonder van spelling, en het
leren in de kernvakken (zoals Nederlands, Engels en wiskunde).
Uit de eindtoets en de werkstukopdracht blijkt dat de laptops de kwaliteit van het wis-
kundewerk niet verbeteren. De Iaptopktas scoort hiervoor ongeveer net zo goed als de pa-
rallelktassen.

• Door het gebruik van laptops besteden leerlingen meer tijd aan leren, ook buiten
schooltijd.
We hebben hier geen onderzoek naar gedaan en kunnen dus niet vertellen of dit ook bij
onze laptopklas het geval is. Wellicht is dit een punt voor vervolgonderzoek.

• De samenwerking tussen leerlingen neemt toe.
Voor de werkstukopdracht werkten de laptopteerlingen nauwelijks samen. Vnjwel elke
leerling ging namelijk apart een aantal sommen maken. De samenwerking tussen de lap-
toppers is dus gering.
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• De vaardigheden van leerlingen in het zoeken en analyseren van informatie neemt
toe vanwege de toegang tot allerlei informatiebronnen.
Hier kunnen we weinig over zeggen aangezien het zoeken en analyseren van informatie
met bij de wiskundeles aan de orde is gekomen. Wellicht kan dit bijvoorbeeld bij het yak
geschiedems wel onderzocht worden.

• De creativiteit, nieuwsgierigheid, motivatie en betrokkenheid van de leerling, zowel
bij school als bij de leersof, zal door het gebruik van de laptops toenemen.
De leraren merken in dit opzicht met zo veel verschil met de parallelkiassen. Verder kun-
nen we hier niet veel over zeggen.

• De docent kan door de laptop meer tijd besteden aan het individueel begeleiden van
leerlingen.
Henri Boer laat de laptopleerlingen evenals de "gewone" leerlingen voomamelijk zeif-
standig werken en doet nauwelijks jets klassikaal. Dit heeft te maken met het feit dat we
het over Montessori-kiassen hebben. Bij deze stroom werken de leerlingen al zelfstandig.
We hebben dus niet kunnen observeren dat Henri Boer meer tijd te besteden heeft aan het
individueel begeleiden van laptopleerlingen dan aan "gewone" leerlingen.
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7.8 Aanbevelingen

Ondanks het feit dat de laptopklas niet beter scoort op toetsen dan de parallelkiassen denken
wij toch dat het aan te bevelen is om dit project voort te zetten. De leerlingen werken namelijk

met veel plezier met hun laptop. Bovendien moeten we in het achterhoofd houden dat dit
slechts het eerste jaar van dit project is.
Er is heel veel belangstelling voor de laptopklas. Er zijn al zoveel aanmeldingen voor volgend

jaar dat er drie brugklassen gevormd zouden kunnen worden. Hiervoor zijn echter te weinig
faciliteiten en ook roostertechnisch geeft dit problemen. Daarom zal er volgend jaar gestart
worden met twee nieuwe laptopbrugklassen.

Verder biedt de laptop een aantal voordelen. Zo kun je makkelijk dingen opnieuw doen. Als
leerlingen kijklijnen moeten tekenen en de lijn verkeerd tekenen, moeten ze de lijn normaal
gesproken uitgummen en opnieuw beginnen. Met de laptop gaat dit wat makkelijker. Je kunt
zo een nieuwe lijn maken. Kortom, je kunt zaken snel herhalen en je hoeft weinig dom reken-
werk te doen. Bovendien wordt de computer steeds belangrijker in de maatschappij, dus is het
heel goed voor leerlingen om hienn enige handigheid te verwerven.
Voor docenten is een laptopklas heel uitdagend. Ze moeten nadenken over de manier waarop
zij ICT gaan toepassen in de lessen. Dit houdt ook in dat ze de didactiek moeten overdenken.

Naar onze mening moet er met de volgende zaken rekening gehouden worden:

- De lange opstartperiode. Het is verstandig om in de beginweek een computercursus te
geven. Dit scheelt tijd later in het jaar.

- De minder sociale houding van laptopleerlingen. Een oplossing hiervoor is wellicht dat
de leraren regelmatig gemengde groepjes samenstellen waarin de leerlingen een op-
dracht moeten maken.

- Door ervoor te zorgen dat de leraren op het beeldscherm van hun laptop kunnen zien
wat de leerlingen doen, krijgen ze meer controle op de leerlingen.

- Bij vakken zoals wiskunde blijft het belangrijk dat leerlingen ook handmatig bezig
zijn, b.v met grafieken tekenen. Dit zijn vaardigheden die wel ontwikkeld (aangeleerd)
moeten worden.

- Het veelvuldig met de laptop werken, brengt het risico met zich mee dat de laptopleer-
lingen bijvoorbeeld RSI krijgen. Daarom is het verstandig om de leerlingen ook in dit
opzicht in de gaten te houden. In dit opzicht is het ook van belang om de leerlingen
niet elke les met de laptop te laten werken.

- Het is een idee voor het vervolgproject om de werkbladen op een andere manier te
ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld door een heel hoofdstuk uit het boek te vervangen
door werkbladen en zeif de volgorde van de stof in te delen.
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Samenvatting

Samenvatting

Het Zernike College te Groningen-Haren is in het schooljaar 2000-200 1 gestart met een lap-
topklas, hierbij hebben alle leerlingen de beschikking over een laptop die ze bij de lessen van
de verschillende vakken gebruiken. Het afgelopen jaar hebben we hier literatuurstudie naar
gedaan, we hebben de laptopklas geobserveerd, werkbladen gemaakt en geva1ueerd en de
docenten en laptopleerlingen geInterviewd. Dit leidde tot een verzameling data waar we de
volgende resultaten en conclusies uit kunnen halen:

- De laptopklas heeft een "lange" opstartpenode, aangezien het tijd kost om de leerlin-
gen vertrouwd te maken met het laptopgebruik.

- De meeste toetsen worden ongeveer even goed gemaakt door de laptoppers als de
"gewone" leerlingen. Wel werd het proefwerk over breuken en verhoudingen en het
proefwerk over grafieken beter gemaakt door de laptoppers, wat bij de eindtoets met
het geval is. De eindtoets is slechter gemaakt door de laptoppers dan door de parallel-
kiassers.

- De leerlingen vinden het leuk om met de laptop te werken, maar denken veelal dat ze
meer wiskunde uit het boek leren dan van werkbladen.

- De laptop biedt een aantal voordelen. Zo kun je dingen snel herhalen en hoefje geen
dom rekenwerk te doen.

- De docenten geven aan dat ze aan de laptopklas niet anders les geven dan aan andere
kiassen.

- De laptopleerlingen worden door de docenten als minder sociaal ervaren.
- Door de leraren wordt het project als een succes gezien. Voor hen is het een uitdaging

om ICT in de les toe te passen.
- Jongens en meisjes ervaren de laptop verschillend. Zo vinden de meisjes het leuker om

in het schrift te werken en zitten de jongens liever achter de laptop (zie paragraaf 7.3).

Het laptopproject op het Zernike College is voor alle deelnemers zeer positief verlopen. Het
zal dan ook zeker voorgezet worden en zelfs uitgebreid worden. Volgens ons is het ook aan te
bevelen om het laptopproject door te zetten
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Bijiage A Observatieformulier laptopklas

Bijiage A

Observatieformulier laptopklas

Datum
Tijd
Observator:

Les
Onderwerp
Behandeld werkblad:
Effectieve lestijd : minuten
Zelfwerkzaamheid : minuten
Docentinstructie : minuten

Hoofdzakelijk

Docent
• Uitleg:

Wiskunde-instructie m.b.v. beamer minuten
Wiskunde-instructie m.b.v bord minuten
Wiskunde-instructie minuten
Computerinstructie minuten

• Werkbladen bespreken:
M.b.v. beamer minuten
M.b.v. bord minuten
Anders minuten

• Opgaven bespreken:
M.b.v. beamer minuten
M.b.v. bord minuten
Anders minuten

• Overige interactie: minuten
• Begeleiding: minuten

• Docent afwezig: minuten

Leerlingen
• Schema:

Liggen de leerlingen op schema?
Met welke opgaven zijn de leerlingen bezig en wat was het huiswerk voor deze les?

• Activiteit:
Wat doen de leerlingen? (Actief met laptop, passief met laptop, zonder laptop bezig,
niet bezig met Iesstof)

• Interview:
Kort interview over de denkwijze van de leerling die momenteel met laptop werkt.
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Bijiage B Jnterviewvragen laptopklas

Bijiage B

Interviewvragen laptopklas

1. Heb je het huiswerk gemaakt?
2. Waar ben je flu mee bezig? (+ tijdstip)
3. Wat was de reden datje naar deze kias ging?
4. Wat vind je van de laptop?
5. Doe je thuis nog dingen met de laptop? Zo ja, wat?

6. Wat vind je van de werkbladen?
7. Wat vind je van het boek?

1. Heb je de taak van deze week al af? (Vnjdag)
Heb je de taak van vorige week afgekregen? (Dinsdag)

2. Waar benje flu mee bezig?
3. Wat vind je van de werkbladen?
4. Vindje de hoeveelheid werk goed te doen?
5. Zouje meer met de laptop willen werken? Ofjuist minder?

6. Is de laptopklas zoals je verwacht had? (en wat had je verwacht?)

7. Als je weer zou mogen kiezen, zou je dan weer naar de laptopklas willen?

8. Kun je ook merken dat je na een dagje "laptoppen" last hebt van je rug, ogen, armen

ofzo?

1. Heb je de taak van deze week al af? (Vnjdag)
Heb je de taak van vorige week afgekregen? (Dinsdag)

2. Waar benje nu mee bezig?
3. Wat vind je van de werkbladen?
4. Denkjij datje nu meer of beter wiskunde leert met dan zonder laptop?

5. Hoeveel uur per dag zit je gemiddeld achter de computer? En hoeveel uur voor
school?

6. Kun je ook merken dat je na een dagje "laptoppen" last hebt van je rug, ogen, armen

ofzo?
7. Kijkjeje antwoorden wel eens na?

1. Heb je de taak van deze week at af? (Vrijdag)
Heb je de taak van vorige week afgekregen? (Dinsdag)

2. Waar ben je flu mee bezig?
3. Hoe denkje dat de werkbladen verbeterd kunnen worden?

4. Werk je liever met werkbladen of met bet boek?
5. Kijkjeje antwoorden wel eens na?
6. Zou je liever blokuren willen hebben i.p.v gewone lesuren? (omdat je veel tijd kwijt

bent aan het opstarten van de laptop en ophalen van de boeken)
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1. Heb je de taak van deze week al af? (Vrijdag)
Heb je de taak van vonge week afgekregen? (Dinsdag)

2. Waar benje nu mee bezig?
3. Hoe denkje dat de werkbladen verbeterd kunnen worden?
4. Werk je liever met werkbladen of met het bock?
5. Kijk je je antwoorden wel eens na?
6. Zou je liever blokuren willen hebben i.p.v gewone lesuren? (omdat je veel tijd kwijt

bent aan het opstarten van de laptop en ophalen van de boeken)
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Bijiage C Werkbladen hoofdstuk 5

Bijiage C

Werkbladen hoofdstuk 5
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Werkblad 5.1

Open PowerPointbestand "Het Wee?'. Je krijgt flu een presentatie te zien. Met behuip van

deze diapresentatie kun je de volgende opgaven maken. Als je met de muis klikt, kom je op de

volgende pagina. Je kunt ook de pijltjestoetsen gebruiken. De linker pijltjestoets om een

pagina terug te gaan en de rechter om een pagina verder te gaan.

Schrijfde antwoorden van de opgaven inje schrift.

Opgave 1
Regenval in oktober 2000
Elke dag houdt het KNMI bij hoeveel regen er die dag is gevallen. Op de dia "Regenval in

oktober 2000" (de dia na de startpagina) kun je zien hoeveel regen er in de maand oktober van

dit jaar gevallen is.
a) Wat is de betekenis van de getallen langs de horizontale as?

b) Wat is de betekenis van de getallen langs de verticale as?

c) Op welke dag vie! de meeste regen?
d) Op welke dagen vie! er geen regen? Noem er minstens drie.

e) Op hoeveel dagen vie! er meer dan 10 mm neersiag?

Opgave 2
TemperatuurverlOOP
Op de dia "TemperatuurverlOOP" zie je vier grafieken. We kunnen hieruit aflezen hoe de

temperatuur op verschillende dagen verliep.

a) Kilk op de grafiek waarvan de temperatuur eerst omhoog gaat en daarna constant blijft.

b) K!ik op de grafiek waarvan de temperatuur eerst omlaag gaat en daarna omhoog.

Stijgen en dalen
Bekijk flu de eerste dia over stijgen en da!en.
Deze grafiek laat zien wat er op een bepaalde dag met de temperatuur gebeurt. Je kunt hem

verdelen in een stuk waar de grafiek stijgt, een stuk waar de grafiek daalt en een stuk waar

de grafiek constant is.
De volgende dia Iaat dezelfde grafiek zien met uitleg over deze begrippen.

Opgave 3
Vervo!gens zie je weer de grafieken over temperatuurverlOoP. Nu staat elke grafiek op een

aparte dia.
a) Beschrijfgrafiek 1, 2 en 3 met behulp van de termen stijgen, dalen en constant.

b) Bekijk de vierde grafiek en beschrijf in een paar zinnen wat er die dag met de temperatuur

gebeurde.

Controleer je antwoorden met behuip van de laatste pagina's. Als je alles hebt nagekeken, kun

je PowerPoint afsluiten: druk op de rechter muisknop en klik dan op voorstelling beeindigen.

Dit moet je drie keer doen. Hierna kun je opgave 1 en 3 van §5.1 uit het boek gaan maken.



Werkblad 5.2

Open PowerPointbestand "Grafieken aflezen". Maak met behuip van de diapresentatie die je

flu te zien krijgt de volgende opgaven. Schrijf de antwoorden in je schrift.

> Bekijk de dia "Grafieken aflezen 1" en lees de onderstaande theorie. 1(11k na elk punt met

de muis, je ziet flu gebeuren wat er beschreven staat.

Grafieken aflezen 1

Hoe kunje uit een temperatuurgrafiek aflezen welke temperatuur bij 12 uur hoort?

1. Kijk eerst bij welke as 12 uur staat.
2. Zoek in de grafiek het punt dat bij 12 uur hooit Zet daar een stip.

3. Kijk bij de andere as welke temperatuur bij de stip hoort.
Bij 12 uur hoort een temperatuur van 24°C.

> Bekijk vervolgens de dia "Grafieken aflezen 2" en lees de onderstaande theorie. Klik na
elk punt met de muis, je ziet flu weer gebeuren wat er beschreven staat.

Grafieken aflezen 2

Hoe kun je uit een temperatuurgrafiek aflezen op welke tijdstip(pen) de temperatuur 20°C

was?
1. Kijk eerst bij welke as 20°C staat.
2. Zoek de punten van de grafiek die bij 20°C horen. Dat zijn er twee, zet daar stippen

bij.
3. Kijk bij de andere as welke tijden bij die stippen horen.
De temperatuur was 20°C om ongeveer 10:30 en 17:00.

Opgave 1
Temperatuur op een zomerdag
Op een zomerdag wordt vanaf 8 uur 's morgens tot 22 uur 's avonds elk uur de temperatuur
gemeten. In de grafiek "Temperatuur op een zomerdag" kim je zien hoe warm het elk uur was.
a) Hoeveel graden is één hokje op de verticale as?
b) Hoe hoog was de temperatuur om 20 uur?
c) Hoe laat was bet toen het 16°C was?
d) Op welke tijd(en) was het 24°C?
e) Op welk tijdstip begon bet kouder te worden?



Opgave2
Lengtegrafiek
Elk jaar op zijn verjaardag wordt Peter gemeten. Je ziet Peters lengten op de dia. Door de

punten is een vloeiende lijn getekend.
a) Hoe lang was Peter toen hij 2jaar oud was?
b) Hoe oud was Peter toen hij 90 cm was?
c) Hoe lang was Peter bij zijn geboorte?
d) Op 4-jarige leeftijd was Peter 100 cm. Hoeveel langer was hij 2 jaar later?

e) Hoeveel cm groeit Peter tussen 0 en 4 jaar?

f) In welke periode groeide Peter sneller, tussen 0 en 4 jaar of tussen 4 en 8 jaar?

g) Hoe kun je dit aan de grafiek zien?

Sneller en langzamer stijgen

Dc graflek die we zonet zagen, laat het verband zien tussen de leeftijd van Peter en zijn

lengte. Dc graflek loopt tussen 0 en 1 jaar steiler dan tussen 7 en 8 jaar. Peter groeide tussen

0 en 1 jaar dus sneller dan tussen 7 en 8 jaar. Je kunt zeggen: de grafiek stijgt tussen 0 en 1

jaar sneller dan tussen 7 en 8 jaar. Daar stijgt de grafiek langzamer.

Opgave 3
Hardlopen
Je ziet een tijd-afstandgrafiek. Dit is een grafiek met op de horizontale as tijd en op de

verticale as afstand. De grafiek laat zien hoe een training van Henk verliep. Na 3 seconden

ging Henk jets sneller lopen.
a) Hoe kun je dat in de grafiek zien?
b) Gaat Henk na 5 seconden langzamer of sneller lopen dan daarvoor?

c) Schrijfook op wat er gebeurt na 7, 12 en 16 seconden.

d) Tussen de 3 en 5 seconden loopt Henk het sneist. Hoe kun je dat aan de graflek zien?

e) Wanneer loopt Henk het langzaamst?

Opgave 4
Als je nu klikt, zie je een roze lijn verschijnen. Deze lijn geeft het trainingsverloop van Jan

weer.
a) Wie liep tussen 14 en 16 seconden het snelst?
b) Hoe kun je dat aan de graflek zien?
c) Na 6 seconden kreeg Jan een steentje in zijn schoen. Hoe lang duurde het voordat hij die

eruit had?
d) Hoe zie je dat aan de grafiek?
e) Hoe lang deed Henk over de 100 meter?

Wie liep de 100 meter het sneist?

Controleer je antwoorden met behuip van de laatste pagina's. Als je alles hebt nagekeken, kun
je het bestand afsluiten met je rechter muisknop en opgave 10 van §5.3 uit het bock gaan

maken



Werkblad 5.3

Grafieken tekenen bij tabellen kun je met de hand doen, maar je kunt het natuurlijk ook de

computer laten doen. Een programma waarmee dit kan is VU-Grafiek. Aan de hand van de

volgende opgaven leer je dit programma te gebruiken.

Opgave 1
Van veel baby's wordt de groei op het consultatiebureau regelmatig gecontroleerd. Bij Leonie

is dit ook gebeurd. Er is alleen drie keer vergeten baar gewicht te noteren.
a) Open VU-Grafiek en kies voor de optic Gra fi eken teken en.
b) Je ziet bovenaan bij de werkbalk de volgende knop:

Klik hierop.
c) We gaan een grafiek maken met op de horizontale as leeftijd in maanden en op de

verticale as gewicht in kg. Vul deze gegevens in en klik daarna op:

d) Noem de tabel "Gewicht Leoriie". Vul onderstaande gegevens in en klik daarna weer op
ok. Bij een paar maanden is het gewicht onbekend, dus bijvoorbeeld maand 5 komt niet in

je tabel voor.

Leeftijdinmaanden 1 2 3 4 5 6 7 8

Gewicht in kg 3.9 4.7 5.4 6.1 .... 7.2 7.6 8.8 9.1 9.4

Je ziet flu de grafiek van het gewicht van Leonie.

Opgave 2
Klik op de volgende knop:
Je kunt de assen flu instellen zoals je zeif wilt.
a) Laat de leeftijd van 0 tot 50 maanden lopen en klik op ok.

b) Wat is er met de grafiek gebeurd?
c) Laat de leeftijd van 0 tot 13 maanden lopen en het gewicht van 0 tot 50

met de grafiek gebeurd?
d) Is het verloop van het gewicht van Leonie nu ook anders geworden?

e) Laat tenslotte het gewicht van 3 tot 10 kg lopen.
f) Sla de grafiek van Leonie op. Doe dit door op de volgende knop te klikken:

kg. Wat is er flu

Opgave 3
a) Beschrijfde grafiek met behuip van de termen stijgen, dalen en constant.
b) Hoeveel kg woog Leonie ongeveer toen ze 5 maanden oud was?

c) En toen ze 9 maanden oud was?
d) Schat ook hoe zwaar Leonie zal zijn als ze 13 maanden oud is.
e) Wanneer kwam ze voor het eerst boven de 8 kg?

Kun je deze vragen beter beantwoorden aan de hand van de tabel of aan de hand van de
graflek? Leg uit waarom je dat vindt.



Opgave 4
Leonie heeft een tweelingzusje: Baukje. Zij wordt natuurlijk ook regelmatig gewogen. De

tabel met baar gegevens staat hieronder

Leeftijdinmaafldefl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gewicht in kg 4.3 5.0 5.8 6.5 6.9 6.8 7.1 7.4 7.8 8.4 9.0 9.6

a) Zorg dat je de grafiek van het gewicht van Leonie voor je ziet. Klik weer op:

en maak een nieuwe tabel met het gewicht van Baukje. Als je dan op ok drukt zie je de

gegevens van Leonie en Baukje in een grafiek.
b) Beschrijf de grafiek met behuip van de termen stijgen, dalen en constant.

c) Baukje is als baby een keer emstig ziek geweest. Hoe zie je dit in de grafiek?

Opgave 5
a) Wie woog het zwaarst op de leeftijd van 3 maanden?

En wie bij een leeftijd van 9 maanden?
b) Hoe vaak waren de meiden even zwaar?
c) Op welke leeftijd waren ze voor het eerst even zwaar?
d) Hoeveel maanden later waren ze weer even zwaar?

Opgave 6
a) Tussen welke leeftijden was Leonie zwaarder dan Baukje?

b) Bij welke leeftijden was Baukje het zwaarst?

c) Kijk naar de gewichten bij 8 maanden en bij 12 maanden. Bij welke leeftijd was het

verschil in gewicht het grootst?
d) Wie groeide er tussen 10 en 12 maanden het snelst?



Antwoorden werkblad 5.3.

Opgave 2
b) Dc grafiek is in elkaar gedrukt in horizontale richting; de grafiek loopt steiler.

c) Dc grafiek is in elkaar gedrukt in verticale richting; de grafiek loopt minder steil (platter).

d) Nee. Alleen de assen zijn veranderd. Dc gegevens uit de tabel kun je in alle grafieken

weer terugvinden.

Opgave 3
a) Dc grafiek van Leonie stijgt de hele tijd.
b) Ongeveer 6.7 kg.
c) Ongeveer 8.4 kg.
d) Ongeveer 9.6 kg.
e) Met 8 maanden.
f) In de grafiek kun je beter waarden schatten die niet in de tabel staan.

Opgave 4
b) Dc grafiek van Baukje stijgt eerst, daalt daarna en stijgt vervolgens weer.

c) Baukje is door de ziekte afgevallen. Dit zie je terug in de grafiek, omdat de grafiek een

stukje daalt.

Opgave 5
a) Baukje

Leonie
b) 2 keer
c) Met ongeveer 5Y2 maand waren ze voor het eerst even zwaar.
d) 6 maanden later waren ze weer even zwaar.

Opgave 6
a) Tussen 5/2 en 11 '/ maand was Leonie zwaarder dan Baukje.

b) Van maand 1 tot 5'/2 en maand 11'/2 tot en met 12 was Baukje zwaarder dan Leonie.

c) Bij 8 maanden was het verschil in gewicht groter dan bij 12 maanden.
d) Baukje groeide tussen 10 en 12 maanden het sneist.
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Werkblad 6.1

Een tafel vol met voorwerpen kun je van versehillende kanten bekijken. Soms kun je er

omheen lopen.

Opgave 1
Bekijk onderstaande plaatjes. Je ziet een tafel waarop 15 voorwerpen staan

a) Er zijn verschillende manieren
Bedenk hiervoor een manier.

b) Je kunt ook naar de vorm van de voorwerpen kijken. Noem drie voorwerpen die ongeveer

dezelfde vorm hebben.
c) Uit hoeveel zijkanten bestaat het pakje soep (groene verpakking)?
d) Welke vorm hebben deze zijkanten?

Opgave 2
Je kunt de tafel met voorwerpen van verschillende kanten bekijken. Zo zie je de tafel bij
plaatje 1 van voren. Daarom wordt plaatje 1 een vooraanzicht genoemd.

a) Welk plaatje geeft het achteraanzicht weer?
b) Dc andere twee plaatjes geven de zijaanzichten. Welke zijn dat?
c) Welke foto is vanaf links genomen (als je vanaf voren kijkt)?

Opgave 3
In plaatje 6 zie je het bovenaanzicht van de tafel. Je kijkt dan van boven op de tafel

a) Kun je in dit aanzicht zien wetk voorwerp het hoogst is? Leg dit nit.
b) Hoeveel cirkels zie je in het bovenaanzicht?
c) En hoeveel driehoeken zie je in het bovenaanzicht?
d) Wat voor vormen zie je nog meer?

I

waarop je de voorwerpen in twee groepen kunt verdelen.



Opgave 4

Je ziet hier een bovenaanzicht met een aantal levensmiddelen erop. Je kunt bij dit aanzicht

niet goed zien wat er op de tafel staat. Bij fllmpje 1 en 2 loop je om deze tafel heen. Het wordt
dan mogelijk om te bepalen wat er op tafel staat.
a) Start deze filmpjes en bekijk ze.
b) Welke levensmiddelen staan op de tafel?
c) Vanaf welke kant kijk je op 0 sec bij film 1?
d) EnwaarvandaankijkjeOpOseCbijfiltTl2?
e) Wanneer zie je de andere aanzichten? Geef aan na hoeveel seconden dat is en welk

filmpje daar bij hoort.

Opgave 5
Op een gegeven moment verdwijnt de chocola (in blauw/witte verpakking) achter de koekjes.
a) Vanuit welke richting kijk je dan ongeveer?
b) Zoek dit moment op bij de fllmpjes. Noteer na hoeveel seconden dit is en bij welk filmpje.

Ga verder met opgave 6 van de instap en opgave I van §6.1. Daarna krijg je een bouwplaat

die je in elkaar moet zetten.

4—+ (—2

11

I



Antwoorden werkblad 1

Opgave 1
a) Je kunt de voorwerpen verdelen op kleur, oprolbaar of niet rolbaar of op eetbaarheid.

b) Het pak soep, pak spaghetti, pak thee, doosje lucifers of Blikje vruchtjes, ml

pepermunt,zout.
c) 6 Kanten.
d) Rechthoeken.

Opgave 2
a) Plaatje2.
b) Plaatje3en4.
c) Plaatje 3.

Opgave 3
a) Nee, want je ziet alleen de vorm van het voorwerp van bovenafgezien.

b) 5.
c) 1.

d) Rechthoeken en een zeshoek.

Opgave 4
b) Blik vruchtjes, pak koekjes,toblerone chocola, pak thee en droste chocola.

c) Vanaf de voorkant.
d) Vanafde achterkant.
e) Aanzicht 2: na ongeveer 6 seconden in filmpje 2.

Aanzicht 4: na ongeveer 6 seconden in filmpje 1.

Opgave 5
a) Vanuit richting 1.
b) Filmpje 2 bij 2 seconden ongeveer.



Werkblad 6.2

Je hebt de vorige les een bouwplaat gemaakt van een huis. Bouwplaten kun je maken van
allerlei ruimtefiguren, zoals een balk of een kubus (bijvoorbeeld een dobbeisteen).
Dit gaje flu met de computer doen.
Start het programma Doorzien en open het bestand "piramide".

Je ziet flu een piramide.
De piramide is één van de ruimteflguren. Van een piramide kun je een bouwplaat maken.

Opgave 1
a) We gaan de piramide van alle kanten bekijken. Druk daarvoor op ] en stel in:

Draaien om z-as, 90° draaien en oké. Druk daarna een paar keer op draaien. Probeer ook
eens de piramide om de x en y-as te laten draaien.

b) Uit hoeveel zijkanten (zijvlakken) bestaat de piramide?
c) Welke vorm heeft de bodem?
d) Dc andere zijkanten zijn driehoeken. Zijn ze allemaal gelijk?

Opgave 2
Klik nu eerst op bewerken en daarna op hers tel zodat de piramide weer in de
uitgangspositie staat. We gaan flu de piramide verkleinen en daarna maken we er een
bouwplaat van.
a) Ga naar bewerken en klik op Vergroten/Verkleinen. Stel als factor 1.5 in en

druk op verkleinen en daama op einde.
b) Ga flu naar bewerken en klik op bouwplaa t. Kies zelfeen basis. Wat je nu ziet is een

bouwplaat van de piramide.
c) Ga nog een keer naar bewerken en naar bouwplaa t. Je bekijkt de bouwplaat nu vanuit

een ander perspectief (alsofje vanuit een andere positie naar de bouwplaat kijkt). Druk op

d) Doe nu hetzelfde als bij b, maar dan met een andere basis. Je krijgt zo verschillende
bouwplaten van de piramide.

e) Kun je bij een zelfde basis ook verschillende bouwplaten krijgen? Zo ja, teken één in je
schrift.

Opgave 3
We gaan flu zijaanzichten bekijken van de piramide. Zorg dat de piramide er weer zo
uitziet.
a) Ga naar projecties en druk op XY—vlak. Zie je de piramide flu vanaf boven, links,

rechts, voor of achter?
b) Druk nu in het menu bewerken op hers tel. Wat denk je dat je te zien krijgt als je

recht van voren riaar de piramide kijkt?
c) Ga weer naar projecties en druk flu op YZ-vlak. De piramide wordt flu tegen het

achtervlak (YZ-vlak) aangedrukt, waardoor je het vooraanzicht te zien krijgt. Was je
verwachting juist?



Opgave 4
a) Open flu het bestand "kubus". Verklein deze kubus met factor 2 (zie opgave 2) en maak er

een bouwplaat van.
b) Probeer ook eens andere bases. Je ziet dat je bij verschillende bases dezelfde bouwplaat

krijgt, alleen een beetje gedraaid. Is er ook nog een andere bouwplaat mogelijk? Zo ja,

teken éën in je schrift.

Samenvatting

Hiernaast zie je hoe bouwplaat van een piramide emit ziet.
De driehoekige zijkanten van de piramide zijn allemaal even groot.

Hiernaast zie je hoe bouwplaat van een kubus emit ziet.

___________

Elk grensvlak van een kubus is een vierkant. I I I

De kubus, de balk en de piramide zijn voorbeelden van ruimtefiguren.

Maak flu alle opgaven van §6.2. Ben je hiermee klaar, ga dan verder met §6.3.



-

Antwoorden werkblad 2
Opgave 1
b) Dc piramide heeft 5 zijkanten.
c) Dc bodem is een vierkant.
d) Ja.

Opgave 2
e) Ja. Probeer een driehoekje ergeris anders tegen aan te plakkeri, zonder

je basis te veranderen of te verplaatsen, bijvoorbeeld

Opgave 3
a) Je ziet de piramide flu van boven.
b) Je krijgt een driehoek te zien.

Opgave 4
b) Bijvoorbeeld

_________

'Li

-



Werkblad 6.3

Waar staje?
Soms kun je als je een foto en een plattegrond van de buurt hebt bepalen waar de fotograaf

gestaan heeft. Dat gaan we flu doen en we! met behuip van Cabri.

Opgave 1
In het nieuwe centrum van een stad staan drie flatgebouwen in
felle kleuren. A!s het donker is zie je alleen de sithouetten van
de drie gebouwen. In de aanzichten hieronder zie je zulke

sithouetten.
Vanuit welke richtingen zie je de onderstaande aanzichten?

Opgave 2
Open flu Cabri en het bestand "opgave2.fig". Je ziet een plattegrond van een gedeelte van een

stad met de drie flatgebouwen. Karel staat op de parkeerplaats voor het gele gebouw en kijkt

tussen het gele en het rode gebouw door. Met paars is de kijk!ijn van Karel getekend.

Ga met de muis naar die lijn. Je ziet dan een handje en de tekst "Deze halve lijn". Als je flu

klikt pakje de kijklijn vast. B!ijfde muisknop ingedrukt houden en beweeg de muis. Je ziet

dat de kijklijn ook beweegt.
a) Kan Karel de personenauto tussen het rode en blauwe gebouw

door zien?
b) Ziet hij de vrachtauto helemaal?
c) Je ziet hiernaast een foto die Karel gemaakt heeft van de drie

gebouwen. Deze gebouwen hebben de vorm van een balk en je

ziet op de foto dat de meest rechtse ribbe van het gele gebouw en
de meest rechtse ribbe van het blauwe gebouw op elkaar !ijken te

liggen vanuit Karels gezichtspunt. Beweeg de kijklijn van Karel

zo, dat je deze kijklijn krijgt.

- .AAHZICtITA -



Opgave3
We gaan flu uitzoeken welk gebied Kareltussen het rode gebouw en de andere gebouwen
door kan zien. Dat gebied ligt tussen twee kijklijnen in. De ene hebben we gevonden bij
opgave 2c, flu moeten we de andere nog maken.

a) Klik op {I en kies voor de optie halve lijn. Je ziet flu dat de knop van zoflet

veranderd is in i1
b) Ga met de muis flu naar bet potloodje naar bet punt waar Karel staat. Je ziet dan "Dit

punt" verschijnen. Klik een keer met de muis. Ga daama de muis een eindje verschuiven.
Je ziet dat er een lijn tevoorschijn komt. Als je flu nog een keer klikt, is de nieuwe kijklijn
klaar.

c) Klik op LJ en ga met de muis naar de kijklijn die je net gemaakt hebt. Plaats hem zodat
de twee kijklijnen bet gebied insluiten dat Karel tussen het rode gebouw en de andere
gebouwen door kan zien.

Opgave 4
Open "opgave4.fig", je ziet opnieuw het plattegrond.
Dc chauffeur van de auto rijdt richting het zuiden.
a) Kan hij de hele parkeerplaats zien?
b) Kan de chauffeur het hele gele gebouw zien? (Om deze vraag te beantwoorden, moet je

vanuit de chauffeur (dus voorkant auto) kijklijnen maken langs bet rode en bet blauwe
gebouw).

Opgave5
W gaan nu op zoek naar de plaats waar vandaan de chauffeur van de auto bet gele gebouw net
achter bet rode gebouw ziet verdwijnen
a) Maak dejk1ijn die bij die situatie hoort.

b) Klik op JI..J en ga naar de auto toe met de muis.
c) Klik als de tekst "Welk object?' verschijnt. Kies voor de optie vector. De piji gaat

knipperen. Je kunt hem nu met de muis beetpakken en verplaatsen.
d) Ga zover met de piji naar beneden dat hij net met de punt van de piji de kijklijn snijdt. Dit

is de positie waarin de chauffeur van de auto het gele gebouw net achter bet rode gebouw
ziet verdwijnen.

Opgave 6

Links hierboven zie je een schets die een tekenaar van het centrum gemaakt heeft. We gaan
proberen uit te uitzoeken waar de tekenaar stond, toen bij deze schets maakte. Kijk daarvoor
eens goed naar de voorste verticale ribbe van bet gele gebouw en de meest linkse verticale



ribbe van het blauwe gebouw. Deze lijken op elkaar te liggen. Dus er gaat een kijklijn van de

tekenaar door voorste hoekpunt van het gele gebouw en de meest linkse hoekpunt van het

blauwe gebouw. Rechtsboven zie je de de kijklijn die hierbij hoort in een plattegrond

getekend. Als je flu opgave6.fig opent, zie je dezelfde plattegrond als zonet, met de kijklijn.

a) Er zijn nog twee ribben die op elkaar lijken te liggen.Welke?

b) Teken met cabri de kijklijn die bij vraag a hoort.
c) Het snijpunt van de twee kijklijnen is de plaats waar de tekenaar gestaan heeft. Je kunt op

die plaats op de plattegrond een stip zetten. Dat doen we als volgt: Klik op III en ga met

de muis naar het snijpunt van de twee kijklijnen. Daar komt dan "Dit snijpunt" te staan.

Klik tenslotte met de muis en de stip staat er.

d) We willen het snijpunt ook nog benoemen. Klik op iI en ga met de muis naar het

snijpunt. Je ziet de tekst "Dit punt". Als je klikt, verschijnt er een tekstvak. Typ hierin de

letter 'S' en klik met de muis ergens buiten het tekstvak.

e) Dc tekenaar heeft nog een schets van het centrum gemaakt, die zie je

hiernaast. Probeer weer (op dezelfde manier als zonet) te bepalen waar

de tekenaar gestaan heeft. Zet een T bij dat snijpunt.

Hoe kunje bij een foto of een tekening uitzoeken, waar de maker gestaan heeft?

1 Zoek op de foto (of tekening) twee lijnen die op elkaar lijken te liggen.

2 Teken op de plattegrond de kijklijn die daar bij hoort.

3 Zoek zo nog een tweede kijklijn en teken deze op de plattegrond.

4 Het snijpunt van de twee kijklijnen is de plaats van de fotograafoftekenaar.

Opgave 7
Dc tekenaar heeft nog een schets gemaakt van het centrum. Je ziet
hem hiernaast. Ga weer na waar de tekenaar gestaan heeft en zet op

die plants een R op de plattegrond.

Open Wiskie, klik op het handje en kies voor de optie eilanden. Probeer alle drie de

mogelijkheden uit. Daarna mag je bezig met de gemengde opdrachten.



Antwoorden werkblad 3

Opgave 1
Aanzicht A zie je als je in het westen staat.
Aanzicht B zie je als je in het zuiden staat.

Opgave 2
a) Karel kan de personenauto tussen het rode en blauwe gebouw door zien.
b) Karel ziet de vrachtwagen niet helemaal.
c) Zie antw2c.fig

Opgave 3
Zie antw3.fig

Opgave 4
a) Nee.
b) Ja.

Opgave 5
Zie antw5.fig

Opgave 6
a) De meest rechtse verticale ribbe van het gele gebouw en de meest linkse verticale ribbe

van het rode gebouw.
b) Zie antw6bcd.fig
e) Zie antw6e.fig

Opgave 7
Zie antw7.fig
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Werkblad 1: Plattegrond

Start het programma Cabri
Op het scherm zie je de menubalk van Cabri.

> Ga met de muis naar Bestand van het

menu.

' Cabri-géomètre II - Ihoekenmetenticjl

_____

e,t&xI Beeken Qplie* enstet Hek

E •Ld ;iA
> Kies Qpenen en haal van de Cabri-

werkdiskette het bestand Plattegrond.fig
uit de map TKJ.

> Op je scherm zie je deze figuur.

Waarom kan Tern paal 10 niet zien?

LJjn

Ujnatuk
[Halve lija

Vedor

Driehoek
Vecihock

4.
12

en

1k

Thils

> Beweeg met de muis naar een van de

stippellijnen (/çJjkliin).
Tern

Er verschijnt een handje met ernaast de tekst 'Deze halve lijn'. Door links te klikken zie je

dat de muis de lijn vastpakt. Hou de muisknop ingedrukt en je kunt de lijn rond laten

bewegen.

_____

Cabiitjéo'nèhe It - Figuur 1161

Opöet Venst Ha

LJJ- iici Welke palen kan Tern nog meer niet zien?

___________

ci Welke palen zijn voor Thijs allemaal te zien?

We willen weten hoeveel palen 1k kan zien.

_________________

Klik hiervoor in de menubalk op het derde

________________

vierkantje (hou de muisknop ingedrukt) en selecteer

_________________

Halve lijn. Ga met de muis naar 1k tot het handje

verschijnt met de tekst Dit punt'. Klik op de linker muisknop. Beweeg de muis en je ziet

een lijn ontstaan. Klik nogmaals links en beeindig de bewerking door op het meest linkse

vierkantje in de menubalk, die met de blauwe piji, te klikken.

Teken op dezelfde manier nog een tweede kijklijn vanuit 1k.

Regelmatige vecihoek

ci Kan 1k alle palen zien?

Sluit Cabri af door rechts boven op het kruisje te klikken.

Beantwoord de vraag 'wijzigingen in opslaan?' met Ja.



Werkblad 2: Wat zie je?

Start het programma Cabri
Op het scherm zie je de menubalk van Cabri.

> Ga met de muis naar Bestand van het
menu.

> Kies Qpenen en haal van de Cabri-
werkdiskette het bestand Watzieje.fig
uit de map TKJ.

> Op je scherm zie je flu een toren
en enkele gebouwen. Op de toren staat
een windwijzer.

u Wat denkje, kunje vanafplaats 1 de
windwijzer op de toren helemaal zien?

Cabii-géomètie II - [hoeken_meen.figJ

est&xJ Beesken QpLie3 enstet .fte ::Ji id 1

) Beweeg de muis naar de kijklijn vanuit punt 2. Er verschijnt een handje met ernaast de
tekst 'Deze halve lijn'. Door links te klikken zie je dat de muis de lijn vastpakt. Hou de
muisknop ingedrukt en je kunt de kijklijn heen en weer bewegen.

ci Welk punt op de toren kunje vanafplaats 2 nog net zien?

> Beweeg met de muis naar punt 3 tot 'Dit Punt' verschijnt. Klik met de muis en hou de
muisknop ingedrukt. Sleep zo punt 3 een paar keer van punt F af en weer naar punt F toe.
Je ziet de afstand van punt 3 tot punt F rechtsonder mee veranderen.

Op welke afstand van punt F kun je de windwijzer nog net helemaal zien?

> Op de manier van werkblad 1 ga je zeif een kijklijn tekeneri vanuit punt 1. Klik in de
menubalk weer op het derde vierkantje en Ides 'Halve lijn'. Ga met je muis naar punt 1 tot
een handje verschijnt met de tekst 'Dit punt'. Klik op de linker muisknop en beweeg de
muis. Zodra een lijn ontstaat klik je nogmaals en beeindig je vervolgens de bewerking met
op de blauwe piji te klikken. Beweeg de lijn eens been en weer.

o Is je vermoeden juist gebleken, kun je vanafplaats 1 de windwijzer helemaal zien?

> Sluit Cabri af door op bet kruisje rechts boven te klikken. Beantwoord de vraag
'wijzigingen in opslaan' met Ja.



Werkblad 3: Evenwijg

Start bet programma Cabri
Op het scherm zie je de menubalk van Cabri.

> Ga met de muis naar Bestand van het
menu.

> Kies Qpenen en haal van de Cabri-
werkdiskette het bestand Evenwjdig.fig
uit de map TKJ.

> OP je scherm zie je nu een drietal lijnen.

> Lijn b en c zijn evenwijdig. Beweeg de
muis naar lijn b totdat een handje
verschijnt met de tekst 'Deze lijn'.
Hou de linker muisknop ingedrukt en laat
lijn b lekker ronddraaien.

u Welke lijn draait mee?

a Wat valt je op?

' Cabui-géomètre II - [hoeken_meteniiqi

Qpbe ;emtei'

E iLd L1I 'J 1

a Wat geldt er voor de afstand tussen lijn b en c? Geldt dit ook als je lijn b draait?

> Je kunt door lijn c omhoog te bewegen controleren ofje vermoeden kiopt. Pak lijn c vast

bij punt C (wacht tot bet bandje verschijnt met Dit punt') en hou de muisknop ingedrukt.
Beweeg lijn c naar lijn a.

___________________________________

> Draai lijn b zo dat hij door punt B gaat.

a Is lijn a evenwijdig aan lijn b, en aan lijn c?

i Lab,, gcomèUe II II vdnwIId,q hcjj

Bestd Beweiken Opäes Venstei Hei M( id
Op êên lijo?

EenwdIg?
Loodrecht?

> Je kunt ook Cabri vragen of 2 lijnen evenwijdig Op gellike atstsnd?

zijn. Klik op het 8e vierkantje en selecteer ugt punt op...?
I

Evenwijdig? Beweeg de muis naar lijn a totdat een
handje verschijnt met de tekst 'Is deze lijn'. Klik op
de linker muisknop en je ziet dat lijn a gaat knipperen.
Beweeg flu naar lijn c totdat het handje en 'evenwijdig aan deze lijn? verschijnt.



Ook lijn c gaat knipperen en er verschijnt een leeg tekstvak. Klik met je muis en je krijgt
antwoord op de vraag: I

> Herhaal dit nog een keer voor lijn b en c.

o Waren lijn a en c evenwijdig? Was je vermoeden juist?

> Draai lijn b nu zo dat hij door punt D gaat. Controleer met het schuiven van lijn c of lijn b
en c nu we! evenwijdig zijn met lijn a.

o Wat is het resultaat?

> Sluit Cabri af. Beantwoord de vraag 'wijzigingen in ops!aan' met ja



Werkblad 4: Afstand meten

Start het progranmia Cabri
Op het scherm zie je de menubalk van Cabri.

> Ga met de muis naar Bestand van bet

menu.
> Kies Qpenen en haal van de Cabri-

werkdiskette het bestand Afstandmetefl.flg

uit de map TKJ.

' Cabti-géomètie II - [hoeken_meten.IigI

estarxI Beeiken eistet fieT'
rn

> OP je scherm zie je flu de kaart hiernaast.
De kapitein van schip 1 wil zo snel
mogelijk naar de kust. Dc te varen route
zie je uitgestippeld. Dc lengte van die
route zie je in het grijze tekstvak. ledere
centimeter op deze kaart is 5 km in
werkelijkheid.

> Sleep punt Z eens langs de noordkust.

u Wat verandert er mee tijdens het slepen?

ci Meet zo de lerigtes van de routes naar de punten a t/m h?

o Welke van de routes naar a t/m h is het kortst?

o Hoeveel kilometer is dat in werkelijkheid?

ci Kan bet schip nog een kortere route varen?
Hoe lang is deze route en hoeveel kilometer is dat?

o Vu! in: de kortste route vaar je door naar de kust te varen.

o Hoe kun je met je geodriehoek controleren of een getekende route ook de kortste route

naar de kust is?

) Klik in de menubalk op het tweede vierkantje. Ga met de muis naar de plek op de

westkust waarheen iii denkt dat schip2 zou moeten varen als de route zo kort mogelijk

moet zijn. Wacht tot 'Op deze driehoek' verschijnt en klik op de linker muisknop.

1
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> Om te contoleren of de route naarjouw-punt de kortste route is laten we Cabri de lengte
ervan meten. Klik hiervoor op het negende vierkantje en selecteer Afstand en lengle.
Ga met de muis naar schip 2 en klik
links wanneer 'Afstand van dit punt'
verschijnt. Ga met de muis naar jouw
punt tot 'tot dit punt' verschijnt en klik
weer links. Je ziet de afstand van jouw
punt tot schip 2 in beeld verschijnen.
Sluit de bewerking af door op de blauwe
piji te klikken.

ci Hoe groot is de afstand van schip 2 tot jouw punt?

> Contoleer, door jouw punt langs de kust te slepen, of de route naarjouw punt ook
inderdaad de kortste route was.

> Sluit Cabri af. Beantwoord de vraag 'w/zigingen in opslaan?' met Ja

'' Cabn cjéomclre $1 IAndrnccn hq



Werkblad 5: Dc passer

Start het programma Cabri
Op het scherm zie je de menubalk van Cabri.

> Ga met de muis naar Bestand van het
menu.

> Kies Qpenen en baa! van de Cabri-
werkdiskette het bestand De_passer.JIg
uit de map TKJ.

> Op je scherm zie je nu een aantal lijnen en
cirkels. Pak het linker uiteinde van het
lijnstuk a met de muis eens vast en versleep

het.
> Doe dit ook eens met de verschillende

punten van lijnstuk b.

u Wat verandert er steeds mee?

Cibti qéomètic II Iliquur 114J

WlJs aan

1.13 ui

4.11 11

—

Vu! in: als je de van het lijnstuk verandert, verandert de van de cirkel

mee.

In Cabri kun je dus cirkels tekenen met een van tevoren aangegeven straal. Eén manier is door

eerst een lijnstuk te tekenen van de gewenste lengte (dit is hier a! voorje gedaan); vervolgens

kies je in het menu Construeer 1 de optie Passer. Beweeg de muis naar het lijnstuk van de

gewenste lengte (straal) totdat de tekst 'Dit lijnstuk' verschijnt. 1(11k met de muis (lijnstuk gaat

knipperen) en beweeg het potloodje naar het punt waar het middelpunt van de cirkel moet

komen. Wacht tot 'Dit punt' verscbijnt en klik met de muis. Je ziet flu een cirkel met de

gewenste straal. (Sluit de bewerking af door op Wys aan te klikken)

> Teken op deze manier de figuur hiernaast. Neem voor de grote cirkel

een straal van 4 centimeter en middelpunt S.
Voor het inkleuren kies je in het menu Extra 2 de optie Vu!. Kies de
gewenste kleur en beweeg de muis eerst naar de kleine cirkel. Wacht tot

de tekst 'Deze cirkel' met een verfbusje verschijnt en klik met de muis.

> Probeer ook eens deze figuur te maken. Neem voor de 'passeropening' -.--..

2 cm op bovenstaande manier, ga vervolgens ergens op een leeg stuk - - S.

van het werkblad staan en klik met de muis Kies weer de passermaat en -

ga op de rand van de cirkel staan. Herhaal dit door steeds op het . -
'' /

snijpunt van 2 cirkels een nieuwe cirkel te tekenen tot de figuur af is. .. -

Sluit Cabri af. Beantwoord de vraag 'wijzigingen in opslaan' met



Werkblad 6: Cirkels gebruiken

Start het programma Cabri
Op het scherm zie je de menubalk van Cabri.

> Ga met de muis naar Bestand van het
menu.

> Kies Qpenen en haal van de Cabri-
werkdiskette het bestand Cirkels.fig
uit de map TKJ.

4 Cabii-géomèlie II - Fuquur 114J

> Op je scherm zie je flu lijnstuk AB. Je gaat met behuip
van dit lijnstuk en 2 cirkels een driehoek tekenen.

> Kies in het menu Construeer 1 de optie Passer. Beweeg
de muis naar lijnstuk AB totdat 'Dit lijnstuk' verschijnt en
klik met de muis. (lijnstuk gaat knipperen)

> Klik flu op punt A en er ontstaat een cirkel met middel-
punt A en een straal met dezell'de lengte als lijnstuk AB.

> Teken op dezelfde manier een cirkel met middelpunt B.

C en is het derde punt van onze
worden.

> Eerst zetten we bij een snijpunt de letter C. Kies in het menu Extra 1 de optie Naam.
Ga met de muis naar het gekozen snijpunt en klik met de muis als 'Dit punt' verschijnt. De
cursor knippert flu in een tekstvak waarin je de 'naam' van het punt kunt tikken.

> Tik bier een hoofdletter C en kilk met de muis.

Kies vervolgens in het menu Teken 2 de optie Lzjnstuk. Klik achtereenvolgens op punt A
en C en op punt C en B.

ci Wat kun je zeggen over de lengtes van de zijden van jouw driehoek?

> We gaan Cabri de lengtes van de zijden van jouw driehoek laten meten. Kies in het menu
Meet 2 de optic Afstand en lengte. Beweeg de muis naar lijnstuk AB, BC en CA en klik
steeds met de muis wanneer 'Lengte van dit lijnstuk' verschijnt. Sluit de bewerking af door

in het menu Ws aan te kiezen.

ci Wat zijn de lengtes van de zijdcn van jouw driehoek?
Kiopt dit met je antwoord bij (*)?

ci Wat voor een soort driehoek is jouw driehoek dus?

> Sluit Cabri af. Beantwoord de vraag 'wijzigingen in opslaan' met ,Lq

(1

WIJs aan

Eén van de 2 snijpunten van de beide cirkels noemen we punt
driehoek. Dc lijnstukken AC en BC moeten nog we! getekend



Werkblad 7: Ameland

ci Wat heeft Jacco fout gedaan?

Start het programma Cabri
Op het scherm zie je de menubalk van Cabri.

Cabn-géomèlie II - 1,quur 114J

Ga met de muis naar Bestand van het

menu.
Kies Qpenen en haal uit de map
Wiskunde/TK1 het bestand Ameland.fig

Wljs an

Op je scherm zie je nu het kaartje hiernaast. Het
eiland op het kaartje is het Waddeneiland
Ameland. Dc veerboot komt op Ameland altijd

aan in het dorp Nes. De plaats op de kaart van
Nes geefje aan met de coördinaten (11,6).
Controleer dit met de Coördinatenlezer door deze

naar Nes te slepen, je ziet tijdens het slepen de
coördinaten mee veranderen.

• P'ItM

Ga met de aanwijzer naar een roosterpunt tot 'Dit rooster' verschijnt. Klik met de muis en

je ziet dat het rooster begint te knipperen. Klik nog een keer op een wit stuk kaart enje

ziet nu duidelijk alle roosterpunten.

Op Ameland zijn nog 2 andere dorpen, een vuurtoren en een prachtig natuurcentrum die we

met de volgende coördinaten aangeven:
Hollum (5,7) Het Oerd (15,7)
Ballum (7,5) Vuurtoren (5,8)

Je gaat flu op het kaartje de bovenstaande namen invullen. Kies hiervoor in het menu

Extra 1 de optie Naam. Ga met de muis steeds naar de gekozen plaats op de kaart en klik

met de muis wanneer 'Dit punt' verschijnt. Dc cursor knippert flu in een tekstvak waarin je

de 'naam' van de plaats kunt tikken.

Jacco heeft op zijn kaartje alle namen ingevuld. Dc vuurtoren staat op zijn kaartje nabij het

dorpje Ballum. In de VVV-gids leest liii echter dat de vuurtoren bij het plaatsje Hollum staat.

ci Welk ander plaatsje zal hij dan op de verkeerde plaats hebben?

Kies in het menu Bestand de optie Opslaan als Blader naar C:/Wiskunde/TKI en kies

Qpslaan.
Sluit Cabri af.



Werkblad 8: Rooster 1

Start bet programma Cabri
Op het scherm zie je de menubalk van Cabri.

> Ga met de muis naar Bestand van het
menu.

> Kies Qpenen en haal uit de map
Wiskunde/TKJ bet bestand Roosterl.fig

I Cabii qéomètrC II Ilucjuur 114J

1 :j .17 - .11 II t 1 .1

WIJs ean

> Op je scherm zie je het assenstelsel hiernaast
verscbijnen.

We gaan cirkel tekenen in het assenstelsel met
middelpunt (4,3).

Kies hiervoor in het menu Teken 3 de optic
Cirkel. Ga met bet potloodje naar bet punt
(4,3), wacht tot 'Op dit roosterpunt' ver-
schijnt en klik met de muis. Je ziet flu een
cirkeltje ontstaan.

> Ga nu met bet potloodje naar het roosterpunt

.7

.7

.2 . .J .S .S .1 .1

(6,2) en wacht weer tot 'Op dit roosterpunt'
verschijnt. Klik met de muis en je hebt een cirkel getekend met middelpunt (4,3) die gaat

door bet punt (6,2).

Behalve punt (6,2) ligt ook punt (5,1) op de cirkel.

o Welke andere roosterpunten liggen ook op de cirkel?

> Klik op Ws aan. Probeer, door bet middelpunt te versiepen, de cirkel zo te veranderen

dat hij door het punt (0,0) gaat.

o WeIk roosterpunt is flu bet middelpunt van de cirkel geworden?

> Kies in bet menu Bestand de optic Opslaan als Blader naar C:/Wiskunde/TKJ en kies

Qpslaan.
> Sluit Cabri af.



Werkblad 9: Rooster 2

Start het programma Cabri
Op het scherm zie je de menubalk van Cabri.

> Ga met de muis naar Bestand van het
menu.

> Kies Qpenen en baa! uit de map
Wiskunde/TKJ het bestand Rooster2.fig

I' Cab,i qéomètic II Jluquur 1141

. •ig Ii a: - a .aa . 1 1

WiJs ean

> Op je scherm zie je het assenstelsel hiernaast
verschijnen.

We gaan een beestenfiguur maken in ons
assenstelsel.

> Kies hiervoor in het menu Teken 2 de optie
Veelhoek. Ga met het potloodje naar het punt : :

(3,5), wacht tot 'Op dit roosterpunt' ver-
schijnt en klik met de muis. Je ziet flu een - .i a . a

Iijn ontstaan.
> Ga nu met het potloodje naar het roosterpunt (4,6) en wacht weer tot

verschijnt. Klik met de muis. Als je flu de muis beweegt zie je al een
ontstaan. Klik flu achtereenvolgens op de volgende punten.

C.

'Op dit roosterpunt'
veelhoek(je)

(6,4);(6,0);(8,0);(8,5);(9,5)(9,0)( 11 .0);( 11 ,3);(1 2,5);( 1 3,3);( 1 2,8);(6, 1 1);(3, I 1);(2, 10);
(2,7);(1,4);(2,lh/2);(2,4);(3,6) en we eindigen met het klikken op het punt waarmee we ook

begonnen (3,5).
De veellioek is nu voltooid.

o Welk uitheems dier herken je in jouw figuur?

> Er missen nog een oog en een slagtand. Probeer deze er, met de optie Veelhoe/c zelf in te
tekenen. Let er wel op dat je steeds ook eindigt in punt waarin je begint.

> Kleur je figuur in. Kies hiervoor in het menu Extra 2 de optie Vu!.

) Kies in het menu Bestand de optie Opslaan als Blader naar C:/Wiskundei7'Kl en kies

Qpslaan.
> Sluit Cabri af.



Werkblad 10: Twee schepen

Start het programma Cabri
Op het scherm zie je de menubalk van Cabri.

> Ga met de muis naar Bestand van het
menu.

> Kies Qpenen en haal uit de map
WiskundeffKl het bestand
Twee_schepen.fig WIjs aan

> Op je scherm zie je nu het kaartje
hiernaast. In het assenstelsel is de route
getekend van 2 onderzeeërs, de 'Red
October' en de 'Nauntilus'. Om het uur is
op de plaats van elk schip een stip gezet.
De beide schepen vertrekken op hetzelfde
moment. De 'Red October' vanuit (3,4) en
de 'Nauntilus' vanuit (7,0).

Dc koersen van de beide schepen kruisen elkaar zoals je kunt zien.

C] Zullen de beide schepen elkaar raken? Waaraan kun dat zien?

> De Red October heeft geen torpedo's meer maar wil toch de Nauntilus laten zinken.
Verander de koers van de Red October zo dat zij de Nauntilus kan rammen (de sneiheid
blijft hetzelfde).

o Na hoeveel uur zullen ze elkaar rammen en op welke plaats in het rooster zal dat zijn?

Kies in het menu Bestand de optic Opslaan als Blader naar C:/Wiskunde/7'Kl en kies

Qpslaan.
Sluit Cabri af.



:x
Werkblad 1: Sponsorloop
Start het programma Excel. Excel is een 'spreadsheet', een programma waarmee je kunt
rekenen. Loop eens met de cursor door de spreadsheet en je ziet steeds een ander vakje
omlijnd (geselecteerd). Zo'n vakje noemen we een cel en zo'n ccl geven we aan met een cijfer

en een letter. Het vakje in kolom (vertikaal) C en nj (horizontaal) 7 is dus ccl C7.
In een ccl kun je getallen en formules invoeren. Zo kun je dus tabellen maken en daarin

berekeningen laten uitvoeren.

> Ga met de muis naar Bestand van het menu.
> Kies Qpenen en haal uit de map Wiskundei7'K2 het bestand Sponsorloop.xls

> Op je scherm zie je het werkblad hiernaast

______ _____ _____

—
verschijnen. Dc tabel die je flu ziet is een

___________________________________

verhoudingstabel. Het getal waarmee je de
getallen in de bovenste nj moet vermenig-
vuldigen om die in de de onderste te
krijgen is dus steeds gelijk en noemen we

______________________

het verhoudingsgetal. Dit getal zie je naast
de piji rechts van de tabel staan.

> Je kunt dit getal veranderen. Selecteer eens één van de cellen
getal in en druk hierna op Enter of klik buiten de cel.

Probeer voor het verhoudingsgetal flu het getal 4 te krijgen.

u Wat gebeurt met de andere getallen uit de tabel?

> Verander ook eens wat andere getallen in de tabel (alleen zwarte getallen).

a Wat verandert en steeds mee?

— — — s o —
MP

LIZ yj 1

= A B C DIII F Gi HI
4
6
B

7
a
a

II
12
13

[iiqssv.d.w,st fl % 45 50 63

1v,h,I,,lq*a4

0i

______

1_______

.L..J._.L

__________________

e o,.eisId 6 10 121

10
11

C7 of C8. Tik een ander

• Een spreadsheet kan uit meerdere bladen
bestaan. Kies linksonder voor blad 2 en je net
de volgende tabel.

I 1



P4 ntuoIl I
• We laten Excel nu het verhoudingsgetal uitrekenen.

Daarvoor moeten we zeif 'vertellen' wat de computer
moet doen door in de gewenste cel een formule in te
voeren. We willen het verhoudingsgetal in ccl D1O
uitrekenen. Selecteer ccl D1O, klik op = in de
formulebalk en je hint een formule invoeren.

• Eigenlijk zou je dat getal willen uitrekenen door het getal in ccl D9 te delen door het getal
in ccl D8. Dat laten we Excel dan ook doen. Selecteer ccl D9 (in de formulebalk staat flu
D9), tik / (voor gedeeld door) en selecteer flu eel D8 en klik op OK.

o WeIk verhoudingsgetal verschijnt er flu in cel D1O ?

• Voor de andere verhoudingsgetallen hoefje niet steeds opnieuw een formule in te voeren.
Je kunt de formule uit cel D1O naar de cellen ElO tim H1O kopieren door D1O te
selecteren en naar de rechter benedenhoek van de ccl te gaan tot een zwart plusje
verschijnt. Klik met de muis, houd deze vast en sleep hem naar ccl H1O. Laat de muis los

en je ziet dat Excel netjes de andere verhoudingsgetallen heeft uitgerekend.

o Waaraan kun je zien dat dit dus geen verhoudingstabcl is?

• Verander cen getal in de tabel zodat de tabcl we! een verhoudingstabel wordt.

o WeIk getal heb je veranderd, waarin en waarom?

Kies in het menu Bestand de optie Opslaan als Blader naar D:/Wiskunde/TK2 en kies
Qpslaan.
> Sluit Excel af.



Bijiage F Werkstukopdracht Vlakke Figuren

Bijiage F

Werkstukopdracht Vlakke Figuren

Vlakke figuren

Cabri-opdrachten in plaats van hoofdstuk 13.

In deze opdrachten ga je samen met twee of drie kiasgenoten eigenschappen van vlakke
figuren, zoals driehoeken of vierhoeken, opsporen en laten zien met behuip van het
programma Cabri. Na elke opdracht legje elkaar aan de hand van de door jou gemaakte Cabri

werkbladen uit wat je hebt gemaakt en wat je hebt gedaan. Na de aangebrachte verbeteringen
in de besproken werkbladen kun je het geheel inleveren. Je krijgt als groep een cijfer op de

samen gemaakte werkbladen. Bedenk dat er bij elke opdracht meerdere goede mogelijke
uitwerkingen zijn. De hoogte van jullie cijfer hangt ook af van het aantal gevonden goede
mogelijkheden. En van de uitleg opje werkblad.

Cabri
Je hebt at leren tekenen met het programma Cabri. Door wat proberen en in je groep te
overleggen kun je snel ontdekken hoe bepaalde knoppen werken. Zie ook 'Werken met
Cabri'. Opdrachten met Cabri staan cursiefgedrukt.

Uitvoering opdrachten
Elke vraag beantwoord je op een Cabri werkblad met behuip van tekeningen en de uitleg in
woorden, die je erbij plaatst. Die Cabri werkbladen van jullie groep Ieverje in in de Dropbox

van je docent, die ze gaat beoordelen.

Hoofdstuk 13. Vlakke figuren
Je hebt de samenvatting in het bock nodig om de meetkundige namen die je niet kent op te
zoeken. Ze worden in de opdrachten niet uitgelegd. Ook moet je nu en dan opdrachten uit het

bock maken met Cabri.

§ 1. Hoeken, symmetrie en Iengten

la Teken een driehoek ABC.
b Meet de hoeken bij A, B en C en zet het aantal graden erbij.

C Gebruik de rekenmachine om de som hoek A + hock B + hock C uit te rekenen.

d Versleep een hoekpunt en bekijk wat de som van de hoeken doet.
Schrijf in woorden de eigenschap over de hoeken van een driehoek opje werkblad.

e Versleep punt A zo dat de som van de hoeken A, B en C niet meer 180 graden is.
Leg bij je figuur uit waarom dat zo is.

2a Teken een rechthoekige driehoek ABC met hock B als rechte hock.

b Spiegel driehoek ABC in de lijn BC als symmetrieas. Punt A wordt punt D.

c Wat voor soort dnehoek is driehoek ADC?

d Meet de lengten van de lijnstukken en de grootte van de hoeken.
Welke eigenschappen heeft driehoek ADC?

e Spiegel driehoek ABC ook in de lijnen AB en AC.
Bedenk en beantwoord vragen over de nieuwe figuren.
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De laptopklas

3a Teken een driehoek ABC.
b Teken het midden van AB en noem dat punt S.
c Draai driehoek ABC over 180 graden rond punt S.

Wat voor soort vierhoek is er flu ontstaan?
d Meet de lengten van de zijden en de grootte van de hoeken van die vierhoek.

§ 2. Driehoeken

4a Teken op verschillende manieren een driehoek met drie gelijke zijden.
Dat is een gelijkzijdige driehoek.

b Teken in die driehoek op verschillende manieren de symmetrieassen.
c Maak van die gelijkzijdige driehoek door draaien of spiegelen een mit.
d Wat zijn de symmetrieassen van de getekende mit?

5a Teken op verschillende manieren een driehoek met twee gelijke zijden.
Dat is een gelijkbenige driehoek.

b Teken in die driehoek op verschillende manieren de symmetrieas.
c Maak van die gelijkbenige driehoek door draaien of spiegelen een mit.
d Maak van die gelijkbenige driehoek door draaien of spiegelen een parallellogram.

6a Teken op verschillende manieren een rechthoekige driehoek.
b Maak van die rechthoekige driehoek door draaien of spiegelen een vlieger.
c Maak van die rechthoekige driehoek door draaien of spiegelen een rechthoek.

§ 3. Vierhoeken

7a Teken een vierhoek ABCD. Laat zien wat de som van de hoeken van een vierhoek is.
b Leg uit hoe je die eigenschap ook had kunnen beredeneren.

8 Maak met Cabn alle opdrachten P-i tot en met P-6 (bladzijden 80 en 81) uit het boek.

§4. PIus

9 Teken met Cabri een aantal veelhoeken (vijthoeken, zeshoeken, achthoeken
enzovoort) die spiegelsymmetnsch zijn of draaisymmetrisch of beide. Laat duidelijk
zien hoeje die figuren hebt gemaakt en schrijferbij waarom ze symmetrisch zijn.

lOa Teken de stukken van het tangram (tans) uit bladzijde 75.
b Maak met die stukken een aantal tangramfiguren.
c Laat Cabri de oppervlakte van alle tans berekenen.

Hoe kun je de oppervlakte van een rechthoekige driehoek berekenen?
En van een parallellogram?

1 la Teken een rechthoek ABCD en zet met Cabn de lengten en opperviakte erbij.
b Teken de diagonaal AC en bereken de oppervlakte van driehoek ABC.
c Teken de lijn CD en versleep punt C langs die lijn.

Wat doet de oppervlakte van driehoek ABC?
d Laat zien hoe je om elke driehoek een rechthoek kunt tekenen en daarmee de

oppervlakte van die driehoek kunt berekenen.
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Handleiding: Werken met Cabri

Bijiage F Werkstukopdracht Vlakke Figuren

CdhrIgeomete II - ftuguur 1141

Een lyn tekenen
Ga met de muiswijzer naar

de lijnenbutton (Teken 2).

Klik aan, houd de
linkermuisknop ingedrukt
(de button licht op) en kies
de optie li/n. Laat de
linkermuisknop los. Dc muiswijzer wordt op het tekenvel
tekenen.
• Klik voor een eerste punt op het tekenvel.
• Verschuifde muiswijzer en klik weer. Je ziet de getekende rechte Iijn.

Een lyn verwyderen
• Ga met de muiswijzer naar de pijibutton (Wijs aanL Klik aan, houd de linker muisknop
ingedrukt (de button licht op) en kies de optie wys. Laat de linker muisknop los.
• Wijs flu aan wat je wilt verwijderen (de muiswijzer wordt een aanwijshandje) en klik aan.
Watje wilt verwijderen gaat flu knipperen.
• Druk op delete op het toetsenbord.
• Als er een punt blijft staan, dit ook verwijderen.

Een lynstuk tekenen
• Ga met de muiswijzer naar de lijnenbutton (Teke 2. Klik aan, houd de linker muisknop
ingedrukt (de button Iicht op) en ides de optic l/nstuk. Laat de linkermuisknop los.
De muiswijzer wordt op het tekenvel een potlood, je kunt flu gaan tekenen.

• Klik voor een eerste punt op het tekenvel.
• Verschuifde muiswijzer en klik weer. Je ziet het getekende lijnstuk.

Een punt een naam geven
• Ga naar weergeven button (Extra 2) en ides optie naam.
• Klik het punt aan (Cabri: "Dit punt"). Er verschijnt een balkje. Toets de hoofdletter in.
• Om het balkje te verwijderen klikje op een willekeurige plaats in het scherm.
• Je kunt ook direct na het tekenen van een punt een naam geven aan het punt.
Dus klik waar het punt moet komen en tik direct een hoofdletter

Lengte lynstuk AB met en
• Ga naar de berekenbutton (Meet 2) en kies optic Afstand en lengte.
• Wijs A aan (Cabri: "afstand van dit punt") en klik.
• Wijs vervolgens B aan (Cabri: "tot dit punt") en klik weer. Dc afstand staat flu naast AB.

HoekA van driehoekABC meten
• Ga naar het berekenbutton optie hoek.
• Klik op AC, op punt A en op AB. Je ziet nu hoeveel graden hoek A is.

Oppervlakte van een driehoek meten
• Ga naar het berekenbutton optie oppervlakte.

• Klik de driehoek aan ("Deze driehoek") en de oppervlakte wordt erbij gezet.
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Versiepen van een punt
• Ga naar de pijibutton en klik op de optie Wijs aan.
•WijspuntCaan.
• Druk de linker muisknop in en houd vast (Cabri: "Dit punt", dus niet "Deze naam",
want dan wordt de naam versleept.). Het aanwijshandje houdt flu punt C vast.

• Versleep punt C.

Een driehoek ABC tekenen
• Kies de lijnenbutton optie driehoek. KIik 3 willekeurige punten aan.
• Geefde punten de namen A, B en C. (Sleep de namen buiten de figuur.)
Een cirkel tekenen
• Kies de krommenbutton (Teken 3) optie cirkel.
• Kies het middelpunt M ("Dit middelpunt") en een tweede punt ("Door dit punt").

Een middelloodlyn tekenen
Een middelloodlyn gaat door het midden van een lynstuk en maakt daar
een rechie hoek mee.
• Ga naar de constructiebutton (Construcr I en kies de optie middelloodlijn.
• Wijs een lijnstuk aan en klik.

Een loodlyn tekenen
Een loodlyn gaat door een punt een maakt een rechte hoek met een li/n.

• Teken een lijn.
• Teken ergens een punt niet op die lijn.
• Ga naar de constructiebutton en kies de optie lood1/n.
• Klik het punt aan (Door dit punt") en klik vervolgens op de lijn
("Loodrecht op deze Iijn"). Je hebt nu de loodlijn.

Een hoogtelyn CD uit C in een driehoek ABC tekenen
• Teken driehoek ABC met hoeken kleiner dan een rechte hoek.
• Teken de loodlijn uit C op lijn AB.

• Punt D is het snijpunt van die loodlijn met lijn AB.

Rekenmachine gebruiken
We berekenen byvoorbeeld de som van de hoeken van een zeshoek ABCDEF.

• Teken een zeshoek ABCDEF en meet de hoeken A, B, C, D, E, F.
• Klik de optie aan (Button Meet 2). Je ziet een venster rekenmachine verschijnen.
• Klik het getal bij hoek A aan (Cabri: "a", zie rekenmachine).
• Klik op + van de rekenmachine en klik dan het getal bij hoek B aan.
• Ga zo door totdatje alle hoeken hebt gehad. Klik flu op = van de rekenmachine!
• Versleep hoekpunt F een beetje. Wat wordt nu de som van de hoeken?

Spiegelen in een lyn
Zoek maar eens uit.

Draaien om een punt
Zoek maar eens uit.

Enovoort.
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Naam leerling: Proefwerk

Kias:

Beste leerlingen. Voor je ligt een toets met opgaven die je waarschijnlijk wel zult herkennen. Deze opgaven

komen uit de hoofdstukken en de toetsen dieje de afgelopen perioden hebt moeten maken. Wij gaan bekijken

hoeveel van deze stofjij je nog hennnert. Je hoeft voor deze toets niets te leren. Het cijfer telt mee voor je

rapport. Antwoorden moeten altijd zijn voorzien van een berekening of toelichtmg. Succes!

Op dit proefwerk mag je tekenen en schrijven! Vul daarom hierboven je naam In!

Opgavel
Hieronder staat een plattegrond van een speeltuin. De tien stippen steilen kinderen voor. De streep is

een muurtje waar je niet overheen kunt kijken. Het vierkant is een speelhuisJe. 00k hier kun je niet

overheen en niet doorheen kijken.

a Anita (het stipje met de A) kijkt in het rond.
Hoeveel kinderen kan zij zien?
b Kleur hieronder, op het proefwerk, het gedeelte van de speeltuin waar Bernard (het stipje met de

B)je niet kan zien.
c Zijn er kinderen die zowel door Anita als door Bernard niet gezien kunnen worden? Geef ze dan

hieronder aan met een kruisje.

.

S

Opgave 2
a Onderstaaflde tabel is een verhoudingstabel. Neem deze tabel over op je antwoordenvel en vul de

ontbrekende getaflen in.

taimeterS 7 1 9

[ntaI klinkers 315 765

b Bereken met behuip van verhoudingstabellen welk merk koffie het voordeligst is.

Douwe Egberts van 1000 gram voor f 7,95 of Roodmerk van 700 gram voor f 6,55

Reken ult en vereenvoudig de breuk.

32
C —x—=45

21
—+—=d3 2

A

B



Opgave 3
Cherry gaat een eindje hardlopen.
Eerst loopt ze vier seconden in wandeltempo en daama sprint ze
zes seconden voluit De afstanden zieje in de tabel hieronder.

jjg afstand
in seconden In meters

0 0
1 2
2 4
4

—
8

5
—

15
6 22
10 50

a Teken de grafiek bij de tabel.
b Hoe zie je aan de grafiek dat ze na vier seconden sneller gaat lopen?

c Manus loopt dezelfde afstand als Cherry in dezelfde tijd. Hij houdt steeds één tempo aan.
Teken in hetzelfde assenstelsel de grafiek die hierbij hoort.

Opgave4
Wilco heeft genoeg van zijn oude bloemtjes behang dus wil hij zijn kamer opnieuw behangen. Om te
waten hoeveel rollen behang hij nodig heeft meet hij eerst zijn kamer op.

Hierboven zie je een tekening van zijn kamer met de maten erbij. In de andere twee muren, die je op
de tekening niet ziet, zitten geen ramen of deuren.

a Bereken hoeveel vierkante meter behang hij nodig heeft om de vier muren te behangen. (Geef ook

een duidelijke toelichting en berekening)
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Opgave 5
Hieronder zie je een 1gb en een wigwam. Teken van beide het vooraanzicht en het zijaanzicht.

Opgave 6

vo

1gb

Bert heeft een bouwplaat gemaakt van het huis waar hij vont. Hieronderzie je het huis waar Bert

woont. Er is maar één bouwplaat waarmee je dit huis precies na kunt bouwen.

a Welke bouwplaat is dat?
b Bij de bouwplaten die niet kioppen zit de raam in de zijmuur verkeerd. Teken in de foute

bouwplatefl opnieuW het raam zodat ze web kioppen. (Dat kan dus op dit blad')

Wm

a

Lib



Opgave 7

De peddelaar verhuurt gewone fietsen en sportfietsen.
De grafiek geeft de huurpnjs per week aan van een gewone fiets.
a Hoeveel geld kost het als je dne weken een gewone fiets huurt?

Voor een sportfiets gelden andere taneven. Het starttanef van
een sportfiets is 20 gulden en voor elke week dat je de sportfiets
huurt kost dit 5 gulden.
b Geef een formule die hoort bij de sporttiets, gebruik de
letters a (aantal weken) en h (huurpnjs)
c Neem de grafiek over en teken de grafiek die hoort bij het
huren van een sportfiets.
d Geef de coOrdinaten van het snijpunt en leg uit wat dit betekent
voor iemand die een fiets huurt bij de firma Peddelaar

Opgave 8

Bereken in elke figuur hieronder het aantal graden van de hoek met het vraagteken.
Schrijf de berekening op.:
C

EINDE

M

K

L
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Bijiage H

Interview Henri Boer

Verwachtingen
1. Wat had je verwacht van de laptopklas?

Dat het moeilijk zou worden om stofdigitaal te maken.
2. Zijn je verwachtingen uit gekomen?

Het is meegevallen om de stofdigitaal te maken.
3. Ga je volgend jaar weer les geven aan deze Iaptopklas? En aan de nieuwe lap-

topklas?
Ja, ook aan de nieuwe laptopklas. Als er twee nieuwe laptopklassen komen, dan
hoop 1k dat er nog iemand aan een laptopklas wiskundeles gaat geven. Samen les-
stof ontwikkelen is leuker.

4. Ga je volgend jaar weer lesmateriaal ontwikkelen?
Het zal we! moeten voor jaar twee. En voor jaar één moet er ook nog wat gebeu-
ren, er moet lesmateriaal bijkomen en oud materiaal moet aangepast worden. 1k
weet niet of er nieuwe wiskundestudenten komen om me te helpen.

5. Hoe denk je dat het verder gaat met deze kias?
1k denk dat ze straks heel veel weten van aIIerlei soorten software dieje anders pas
in de bovenbouw krijgt, zoals VU-Grafiek en Cabri. Ze kunnen daar flu at mee
werken, dus dat is een voordeel voor ze. Qua wiskunde krijgen ze wet meer, maar
sommige leerlingen slaan we! eens stukken over. Dat kan dus fout gaafl.

6. Hoe denk je dat dit project verder gaat?
Qua vorm denk ik dat het steeds groter wordt, steeds meer laptopklassen, maar een
hele school met laptopklassen is financieel niet haalbaar. Volgend jaar komen er
denk 1k twee kiassen. Drie kiassen lukt niet, want er zijn te weinig faci!iteiten. Als
het project te groot wordt, heb je ook roostertechnisch een probleem. Er moet dan
een leraar bij, lokalen moeten aangepast worden, etc. Maar er is wel erg veel be-
langstel!ing voor.

7. Wat zou je graag anders willen zien?
1k zou graag !angere lesuren willen. 1k heb liever twee keer 75 minuten, dan dne
keer 45 minuten. Je mist namelijk hee! veel tijd door het opstarten van de laptop,
ophalen van de boeken, enzovoort. Waarschijnlijk vindt de kias dit zeif ook. Ver-
der zou 1k graag betere controle willen hebben op de !eerlingen. Dus dat er een do-
centencomputer is waarop je kunt zien wat de leerlingen doen. Verder zouden de
faciliteiten beter kunnen. De pnntjes komen nu uit een printer in een ander !okaal,
dat is niet handig. Verder is er geen scanner.

8. Afgelopen jaar waren er opstartproblemen, ben je van plan dit volgend jaar
anders aan te pakken?
Het kost extra tijd om leerlingen dingen op de computer te leren. Het is dus ver-
standig om in het begin van het jaar keu.zeuren voor de eerste kias in te plannen,
een soort "basisstoomcursus" voor de computer. Daar moet echt extra tijd voor
komen. Dan heb je ge!ijk de achterstand ingelopen die we nu hebben. De vertra-
ging van twee weken komt voora! doordat leerlingen moeten leren omgaan met de
computer.
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Werkbladen hoofdstuk 5
1. Wat vond je van de werkbladen?
a. Wat vond je er goed aan?
b. Wat vond je niet goed?
c. Wat kan volgens jou beter?

Werkblad 5.1 Het weer: Het werkblad moet toch nog wat interactiever en het was

te makkelijk. Er moet meer uitdaging in.
Werkblad 5.2 Grafieken aflezen: Dit werkblad sluit goed bij het boek aan, het is
gewoon wel goed. Het mag wel wat moeilijker.
Werkblad 5.3 VU-GraJiek: Het bleek later dat bij VU-Grafiek a! een werkblad was,

maar toen waren we al druk bezig. Het was wel een goed werkblad.

2. Denk je dat de werkbladen geschikt zijn als lesmateriaal?
Dc werkbladen zijn wel geschikt als lesmateriaal. Het is misschien beter om een
week te besteden aan VU-Grafiek. Dan kun je je meer verdiepen in het programma

en dan kun je het ook wat moeilijker maken.
3. Ben je van plan om de werkbladen later nog eens te gaan gebruiken?

Ja, misschien dat de werkbladen een beetje aangepast moet worden.

Werkbladen hoofdstuk 6
1. Wat vond je van de werkbladen?
a. Wat vond je er goed aan?
b. Wat vond je niet goed?
c. Wat kan volgens jou beter?

Werkblad 6.1 (1Ilmpjes bek/ken en een bouwplaat maken,): Prima, was erg leuk.
Dc leerlingen vonden het ook een leuk idee. Het filmpje was helaas lets schokkend
op de computer. 1k denk dat je hier nog veel meer mee kunt doen. Helaas was het
voor Jeroen jets te klein en eigenlijk moesten de filmpjes wat scherper. Misschien
een idee voor de volgende keer om het professioneel op te nemen. De leerlingen
vonden de bouwplaat ook erg leuk. Daar zou misschien nog jets meer bij kunnen.
Bijvoorbeeld de leerlingen zeif een bouwp!aat laten maken. Dit kan volgend jaar

nog lets uitgediept worden.
Werkblad 6.2 (uitslagen maken met Doorzien): Met dt programma kunje niet zo-
veel, maar het is wet belangrijk dat ze ermee kunnen werken. Misschien kun je
over deze stof een practische opdracht maken. Het programnia is vooral leuk voor
k!as 2, wantje kunt er doorsneden en zeshoeken mee maken. Het werkblad is teuk,
maar niet echt voor kias 1.
Werkblad 6.3 (/q/kl/nen met Cabri): Er zijn een paar practische problemen. Het is

wel een teuk werkbtad, maar er missen een paar gevolgen, te wijten aan het
programma. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met een kijklijn die door een gebouw
gaat? Die moet eigenlijk afgebroken worden, maar dat gebeurt niet. Het zou dus
jets mooier kunnen, jets interactiever, maar dit is erg moeilijk om te doen.

2. Denk je dat de werkbladen geschikt zijn als lesmateriaal?
Dc werkbladen zijn we! geschikt, maar de stiji moet een beetje hetzelfde zijn.
Verschillende ontwerpers geven verschillende stijlen. (Opmerking Annenee!:
Hiermee doelt Henri op het feit dat de stiji van onze werkbladen anders is dan de
stiji van zijn werkbladen). Er zijn paar organisatonsche probleempjes. Zo zou er
op de computer moeten staan wanneer wat moet gebeuren.

— —_______________—
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3. Ben je van plan om de werkbladen later nog eens te gaan gebruiken?
Jazeker, allemaal. Misschien pas 1k ze jets aan, maak ik ze een beetje spannender.
Cabri en Doorzien zitten elkaar een beetje in de weg. (Opmerking Anneneel: als je
een figuur van Cabri wilt openen, denkt de computer dat het een figuur van
Doorzien is. Hij opent dus het programma Doorzien en geeft dan een melding dat
hij het figuur niet kan openen.)

Algemeen
1. Denk je dat de leerlingen meer of beter wiskunde leren met laptop dan zonder

laptop?
1k denk dat ze meer wiskunde leren met laptop. Ze leren de computer te gebruiken
en dingen op te lossen met behuip van de computer. Verder zien ze dingen die je
normaal niet zichtbaar kan maken. Je kunt leerlingen zeif dingen laten ontdekken.
Zo kun je duidelijk maken wat er gebeurt als je de straal van een cirkel verandert.
Ze kunnen oppervlakte van figuren bekijken. Alles is duidelijk en precies. Als je
een driehoek hebt en je knipt de hoekjes er vanaf, dan zouden die dne hoeken sa-
men precies 1800 moeten zijn. Als je dit met de hand doet, kiopt het vaak niet pre-
cies. Op de computer wel. Helaas laten de leerlingen de stof uit het boek wel eens
voor wat het is.

2. Geefje anders les in de laptopklas dan in andere kiassen?
Ja, maar dat is onbedoeld. Je zit meer op je plek omdat je bezig bent met de com-
puter, ik zeif ook. Het is drukker in de kias, de leerlingen zijn onrustiger, dus ik
ook. 1k voel me schuldig als ze een paar lessen zonder laptop moeten werken, maar
dat is natuurlijk helemaal niet erg.

3. Geefje liever les in de laptopklas dan in andere klassen?
Nee, het heeft beide zijn charme. 1k vind het wel leuker in de laptopklas omdat het
lets anders is.

4. Is deze kias qua samenstelling "anders" dan andere kiassen?
Nee.

5. Is deze kias qua gedrag "anders" dan andere kiassen?
De leerlingen zijn onrustiger. Het echte doorsnee gedrag is niet echt anders dan bij
andere kiassen.

6. Wat zou jij de laptopklas willen vragen?
1k zou willen weten of ze onthouden wat er is behandeld met de werkbladen. Of ze
zeif weten wat ze geleerd hebben. Of ze het doel weten van de stof. Een soort eva-
luatieformulier aan het einde van de week is een goed idee, leerlingen moeten deze
dan zelf invullen.
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Bijiage I

Interview Henk de Vries

1. Op welke manier bent u betrokken bij de Iaptopklas?
1k ben coordinator van de laptopklas. Dit houdt in dat ik manusje van alles ben: ik regel de
scholing van het team, 1k regel praktische zaken, zoals de lokaalinrichting en verder alles
wat op het onderwljs van invloed is. 1k regel zo weinig mogelijke technische dingen. 1k
onderhoud de communicatie met Wolters Noordhoff. 1k geef lezingen aan andere scholen
en regel ook voor een deel scholing bij externe scholen. Verder ben 1k mentor van de
laptopklas en geef 1k één uur in de week les in het bouwen van websites.

2. Hebt ii het idee dat de motivatie van een laptopleerling hoger is dan van een
"gewone" leerling?
Nee. Wat betreft de motivatie is het een heel gewoon klasje, op heel veel vlakken
trouwens. Alleen het gebruik van ICT is hoger en de leerlingen zijn gewend om
matenalen via de moderne middelen in te leveren.

3. Aan het begin van het jaar hebt u een toets afgenomen over de
computervaardigheid van de laptopleerlingen. Wat kwam daar uit?
Die toets was lang niet overal positief. Het is wet zo dat de kinderen die veel problemen
hadden sterk zijn verbeterd. Bij die toets moesten de leerlingen een plaatje invoegen bij
een word-document. Dat lukte sommige teerlingen niet, maar inmiddels kunnen ze dat
wel. Er zijn we! "kinderproblemen" (leeftijdsgebonden probtemen), zoats het organiseren
van de harde schijf. 1k heb geen verschi! in vaardigheden tussen jongens en meisjes
ontdekt. Er waren we! drie jongens die veel beter scoorden dan de rest van de ktas.

4. Hoe zijn die computervaardigheden nu?
Het hangt een beetje van bet vakgebied af. Cabri kennen ze ondertussen bijvoorbeeld a!

wel. Bij biologie moeten de leertingen word openen en filmpjes bekijken. Dat ging in het
begin niet zo goed, maar inmiddels gaat dat ook goed.

5. Hebt u het idee dat de laptopleerlingen zich anders gedragen dan de "gewone"
leerlingen? (Uit de Jerarenenquête komt naar voren dat de Ieerlingen minder sociaal
zijn.)
In bet begin we!. Dat komt door de positie waar wij (de school) de leerlingen in ptaatsten.
Dat wordt flu toch minder.
In bet begin waren er inderdaad wat problemen. Drie maanden na de start kende sommige
leerlingen de namen van de andere leerlingen niet. Door een aantal activiteiten is dit
verbeterd. Zo zijn we met leertingen wezen bowlen, hebben sommige leraren bewust
bepaalde teertingen op een andere plaats gezet. Het is nog steeds een beetje zo, maar dit
heeft geen retatie met de laptop ats zodanig. Bij andere klassen gebeurt dit ook wel, daar
vind je ook individuen en groepjes. De laptop is voor het onderwijs, het is geen oorzaak
van een stechte sociale ontwikkeling.
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6. Hebt u het idee dat de laptopleerlingen een beter inzicht krijgen dan de "gewone"
leerlingen?
Dat weet 1k nog niet. 1k verwacht van we!. Het hangt natuurlijk van een aantal factoren af,
bijvoorbeeld van hoe goed docenten ICT in de lessen hebben verweven. ICT kan een deel
van het curriculum vervangen. Zo kun je bijvoorbeeld de kinderen bij wiskunde met de
laptop met de sommetjes laten oefenen. Dit kun je prima aan de computer overlaten. Als
je wilt dat ICT effect heeft, dan vergt dit natuurlijk visie en vaardigheden.

7. Zijn er naar uw mening verschillen in vaardigheden en prestaties tussen jongens
en meisjes?
Dat weet 1k niet. 1k weet we! dat een bepaalde groep jongens veel beter is, de computer is
ook een beetje een hobby van ze. 1k denk dat er algemeen gesproken geen verschil is.

8. Denkt u dat het laptopproject een succes is? Waarom?
Ja. Zeker gezien het plezier waarmee de leerlingen werken. Het heeft een enorme impuls
gegeven in het ICT-gebruik in de vakiessen. Het duurt misschien nog even, maar dan heeft
het impact op de gehe!e school. Het project is zeker een succes. We verkrijgen "leererva-
ring": wat kan wel en wat kan niet. Ook als er jets mis gaat levert dit kennis. We weten
nog weinig van het effect van ICT. Het hangt van een aantal factoren af.
Ook gezien de aanmelding voor de nieuwe laptopklassen is dit project een succes.

9. Volgend jaar komt er weer een laptopidas. Wat gaan de docenten anders doen en
waarom?
Weet ik niet. 1k heb we! met docenten gesproken, maar 1k weet het nog niet. In de nabije
toekomst hoop 1k dit we! te weten aan de hand van een formulier dat de docenten moeten
invullen. 1k verwacht dan te weten wat er gedaan is en wat veranderd zal worden. Het
moet dus nog in kaart gebracht worden.

10. Wetke punten moeten volgend jaar zeker niet veranderd worden?
Moeilijke vraag. Alle punten die aangepast moesten worden, zijn a! aangepast. Zo mogen
de laptops niet elke keer mee naar huis.

11. Wat vinden de docenten van de laptopklas?
1k weet in ieder geva! van twee leraren dat ze het leuk vinden. Een aantal hebben moeite
met de vaardigheden. Een aantal leraren hadden eerst het beeld dat ICT naast de lessen
hoort. Docenten moeten het ook leuk vinden om succesvol te zijn. De leraren moeten er
immers behoorlijk wat energie in steken. Enje moet er in geloven.
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Vragenlij St

Bilage J Enquête leerlingen

De volgende vragen kunje beantwoorden aan de hand van de volgende beoordelingen:

a = absoluut mee eens, b = mee eens, c = niet mee eens, d = absoluut met mee eens.

1. 1k had verwacht dat er meer met de laptop gewerkt zou worden in de wiskun-

deles.
2. 1k had verwacht dat er meer met de laptop gewerkt zou worden in de aard-

rijkskundeles.
3. 1k had verwacht dat er meer met de laptop gewerkt zou worden bij Neder-

lands.
4. Voordat ik in deze kias kwam deed ik ook al dingen op de computer, bijvoor-

beeld werkstukken maken.
5. 1k denk dat deze kias onrustiger is dan andere klasscn.
6. 1k maak altijd mijn huiswerk bij wiskunde.
7. 1k kijk de antwoorden van de opgaven uit het bock nooit na.

8. 1k kijk dc antwoorden van de werkbladen nooit na.
9. Hct bock is mocilijk.
10. Het bock is mocilijkcr dan de wcrkbladcn.
11. 1k gcbruik dc laptop ook om sommen uit het bock tc makcn.

12. 1-let is leuker om in het schrift tc werken dan met de laptop.
13. 1k dcnk dat 1k meer wiskunde leer met behulp van hct bock dan met de werk-

bladcn.
14. Door de werkbladcn leerde ik beter wat kijklijnen zijn dan door de sommcn uit

hct bock.
15. 1k vind dat cr mcer wiskunde-uitleg op de wcrkbladcn moet komcn.
16. 1k vind dat er mecr computeruitleg op dc werkbladen moet komen.
17. 1k hocf de werkbladcn nict op papier te hebben, maar ailcen op de computer.
18. Het is leuk dat de antwoordcn van de werkbladen nooit gecontroleerd worden.
19. Dc werkbladen met PowerPoint zijn icuk.
20. Dc werkbladen met PowerPoint zijn makkelijk.
21. Dc wcrkbladen met Cabri zijn leuk.
22. Dc werkbladen met Cabri zijn makkelijk.
23. Dc werkbladen met Excel zijn leuk.
24. Dc werkbladen met Excel zijn makkelijk.
25. Het werkblad met Doorzien is leuk.
26. Het werkblad met Doorzien is makkelijk.
27. Het wcrkblad met VU-Grafiek is leuk.
28. Het werkblad met VU-Grafiek is makkelijk.
29. Door Excel leerde ik goed begrijpen wat verhoudingen zijn.
30. Dc filmpjes hielpen me om de aanzichtcn van ruimtefiguren beter te begrijpen.

31. 1k vind het leuker om ecn proefwerk te maken op de laptop dan op papier.
32. 1k wil bij wiskunde meer op de laptop doen.
33. 1k heb sinds ik in de laptopklas zit vaker last van mijn hoofd, rug en/of ogen.
34. 1k vind het leuk om in de laptopklas te zitten.
35. 1k vind het vervelend dat veel mensen komen kijken in de lessen.
36. 1k heb hct gevoel dat ik als proefkonijn gebruikt word.

abcd0000
0000
0000
0000
000000000000000000000000000000000000
0000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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37. Wat vind je leuk aan de laptopklas?

38. Wat vind jejuist niet leuk aan de laptopklas?

Hieronder kun je nog wat op- of aanmerkingen kwijt. (Misschien wil je nog wat vertellen over
de laptopklas?)
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Uitslag Ieerlingenenquête

Bijiage J Enquête leerlingen

Dc volgende vragen zijn beantwoord aan de hand van de volgende beoordelingen:

a = absoluut mee eens, b = mee eens, c = niet mee eens, d = absoluut niet mee eens.

De kolom met een X geeft het aantal leerlingen aan dat geen antwoord heeft gegeven.

1. 1k had verwacht dat er meer met de laptop gewerkt zou worden in de wiskun-

deles.
2. 1k had verwacht dat er meer met de laptop gewerkt zou worden in de aard-

njkskundeles.
3. 1k had verwacht dat er meer met de laptop gewerkt zou worden bij Neder-

lands.
4. Voordat ik in deze kias kwam deed 1k ook al dingen op de computer, bijvoor-

beeld werkstukken maken.
5. 1k denk dat deze kias onrustiger is dan andere kiassen.
6. 1k maak altijd mijn huiswerk bij wiskunde.
7. 1k kijk de antwoorden van de opgaven uit het boek nooit na.
8. 1k kijk de antwoorden van de werkbladen nooit na.
9. Het boek is moeilijk.
10. Het boek is moeilijker dan de werkbladen.
11. 1k gebruik de laptop ook om sommen uit het boek te maken.
12. Het is leuker om in het schnft te werken dan met de laptop.
13. 1k denk dat ik meer wiskunde leer met behuip van het boek dan met de werk-

bladen.
14. Door de werkbladen leerde 1k beter wat kijklijnen zijn dan door de sommen

uit het boek.
15. 1k vind dat er meer wiskunde-uitleg op de werkbladen moet komen.
16. 1k vind dat er meer computeruitleg op de werkbladen moet komen.
17. 1k hoef de werkbladen met op papier te hebben, maar alleen op de computer.
18. Het is leuk dat de antwoorden van de werkbladen nooit gecontroleerd worden.
19. De werkbladen met PowerPoint zijn leuk.
20. Dc werkbladen met PowerPoint zijn makkelijk.
21. Dc werkbladen met Cabri zijn leuk.
22. Dc werkbladen met Cabrizijn makkelijk.
23. De werkbladen met Excel zijn leuk.
24. De werkbladen met Excel zijn makkelijk.
25. Het werkblad met Doorzien is leuk.
26. Het werkblad met Doorzien is makkelijk.
27. Het werkblad met VU-Grafiek is leuk.
28. Het werkblad met VU-Grafiek is makkelijk.
29. Door Excel leerde 1k goed begrijpen wat verhoudingen zijn.
30. De filmpjes hielpen me om de aanzichten van ruimtefiguren beter te begrij-

pen.
31. 1k vind het leuker om een proefwerk te maken op de laptop dan op papier.
32. 1k wil bij wiskunde meer op de laptop doen.
33. 1k heb sinds 1k in de laptopklas zit vaker last van mijn hoofd, rug en/of ogen.
34. 1k vind het leuk om in de laptopklas te zitten.
35. 1k vind het vervelend dat veel mensen komen kijken in de lessen.
36. 1k heb het gevoel dat ik als proefkonijn gebruikt word.

abcdX
3 14 5 1 0

4 8 11 1 0

87900
7 14 1 2 0

5 10 7 2 0
5 15 3 1 0

1 5 144 058920
0 3 12 9 0
3 8 10 3 036591
6 3 5 10097440
74940
4 3 13 4 0
3 5 11 5 053970
3 5 11 5 056382
6 11 6 1 0
4 106 3 17890046950
5 15 4 0 035781
5 105 3 148570
3 13 6 2 02796089340
13 1 3 7 09474027591
10102 1 16954063761
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37. Wat vindje leuk aan de laptopklas?

Datje veel beter leert werken met de computer.
Datje met een laptop werkt.
Datje veel dingen op de laptop kan doen.
Het is anders.
We hebben we! een leuke kias.
Het is makkelijk als je iets op moet zoeken voor werkstukken.
Je hoeR met alles te schrijven (typen gaat sneller).
Een eigen webpagina maken.
De werkbladen zijn leuk(er) om te doen.
Het downloaden.
Heel veel.
Internet.
Je kan van alles doen en als je mazzel hebt komt de Ieraar er met achter.
We zijn de eerste laptopklas, dat is we! bijzonder.
Dat alles nieuw is.

38. Wat vindjejuist niet leuk aan de laptopklas?

Dat je de laptop op school moet laten.
Dat de laptop (vaak) vastloopt.
De soort laptops (Toshiba).
Datje zoveel tijd verliest.
Dat er zoveel problemen zijn met de laptop.
De werkbladen dieje op de laptop moet maken.
Dc laptop kan kapot gaan.
De laptops zijn zwaar.
Allerlei vragen maken zoals dit.
Dat de kabeltjes er soms uitgetrokken worden door anderen.
Dat ze mee kunnen kijken.
Dat je soms niks kan vinden.
Leuke plaatjes en spelletjes worden erafgehaald.
Dejongens zijn erg druk.
Het is minder gezellig, je kijkt tegen laptops aan in plaats van gezichten.

Opmerkingen:
- Andere laptop, Toshiba is stom.
- 1k wil nooit meer zo'n papiertje invullen!
- 1k vind het stom dat de laptop op school moet blijven, want dan kun je thuis

niets doen van school op je laptop. Er wordt gezegd door de leraren dat je alles
via blackboard moet doen maar dat is veel te veel gedoe en vervelend, want daar
verlies je veel tijd mee en het is irritant. 1k vind dat je best we! wat leuks op je
laptop mag hebben, maar dat mag niet.
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Uitslag vragenlijst jongens Iaptopklas

Bijiage J Enqueteleerlingen

De volgende vragen zijn beantwoord aan de hand van de volgende beoordelingen:
a = absoluut mee eens, b = mee eens, c = niet mee eens, d = absoluut niet mee eens.
De kolom met een X geeft het aantal leerlingen aan dat geen antwoord heeft gegeven.

1. 1k had verwacht dat er meer met de laptop gewerkt zou worden in de wiskun-
deles.

2. 1k had verwacht dat er meer met de laptop gewerkt zou worden in de aard-
rijkskundeles.

3. 1k had verwacht dat er meer met de laptop gewerkt zou worden bij Neder-
lands.

4. Voordat 1k in deze kias kwam deed ik ook al dingen op de computer, bijvoor-
beeld werkstukken maken.

5. 1k denk dat deze kias onrustiger is dan andere klassen.
6. 1k maak altijd mjn huiswerk bij wiskunde.
7. 1k kijk de antwoorden van de opgaven uit het boek nooit na.
8. 1k kijk de antwoorden van de werkbladen nooit na.
9. Het boek is moeilijk.
10. Het boek is moeilijker dan de werkbladen.
11. 1k gebruik de laptop ook om sommen uit het boek te maken.
12. Het is leuker om in het schrift te werken dan met de laptop.
13. 1k denk dat ik meer wiskunde leer met behulp van het boek dan met de werk-

bladen.
14. Door de werkbladen leerde ik beter wat kijklijnen zijn dan door de sommen uit

het boek.
15. 1k vind dat er meer wiskunde-uitleg op de werkbladen moet komen.
16. 1k vind dat er meer computeruitleg op de werkbladen moet komen.
17. 1k hoefde werkbladen niet op papier te hebben, maar alleen op de computer.
18. Het is leuk dat de antwoorden van de werkbladen nooit gecontroleerd worden.
19. De werkbladen met PowerPoint zijn leuk.
20. De werkbladen met PowerPoint zijn makkelijk.
21. De werkbladen met Cabn zijn leuk.
22. De werkbladen met Cabri zijn makkelijk.
23. De werkbladen met Excel zijn leuk.
24. De werkbladen met Excel zijn makkelijk.
25. Het werkblad met Doorzien is leuk.
26. FIet werkblad met Doorzien is makkelijk.
27. Het werkblad met VU-Grafiek is leuk.
28. Het werkblad met VIJ-Grafiek is makkelijk.
29. Door Excel leerde ik goed begrijpen wat verhoudingen zijn.
30. De filmpjes hielpen me om de aanzichten van ruimtefiguren beter te begrijpen.
31. 1k vind het leuker om een proefwerk te maken op de laptop dan op papier.
32. 1k wil bij wiskunde meer op de laptop doen.
33. 1k heb sinds ik in de laptopklas zit vaker last van mijn hoofd, rug en/of ogen.
34. 1k vind het leuk om in de Iaptopklas te zitten.
35. 1k vind het vervelend dat veel mensen komen kijken in de lessen.
36. 1k heb het gevoel dat 1k als proefkonijn gebruikt word.

abcdX38110
45510
84300
68010
44520
2 11 2 0 01473043620034803561026340
3 0 2 10 054240
72420
30840227405154024450522425451046230645004443058200315605343024450373201752057210
10 1 1 3 09402016431
10 1 2 1 15532052251
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37. Wat vindje leuk aan de laptopklas?

Dat je met een laptop werkt. 5

Datje veel dingen op de laptop kan doen. 3

Een eigen webpagina maken. 2
De werkbladen zijn leuk(er) om te doen. 2

Datje veel beter leert werken met de computer. I

Het downloaden. 1

Heel veel. 1

Internet. 1

Je kan van alles doen en als je mazzel hebt komt de leraar er met achter. 1

38. Wat vindjejuist niet leuk aan de Iaptopklas?

Dat je de laptop op school moet laten. 5

De soort laptops (Toshiba). 3

Dat de laptop (vaak) vastloopt. 2

De laptops zijn zwaar. I

Allerlei vragen maken zoals dit. I

Dat de kabeltjes er soms uitgetrokken worden door anderen. I

De laptop kan kapot gaan. I

Dat ze mee kunnen kijken. 1

Opmerkingen:
- Andere laptop, Toshiba is klote.
- 1k wil nooit meer zo'n papiertje invullen!
- 1k vind het stom dat de laptop op school moet blijven, want dan kun je thuis niets doen

van school op je laptop. Er wordt gezegd door de leraren dat je alles via Blackboard
moet doen maar dat is veel te veel gedoe en vervelend, want daar verlies je veel tijd
mee en het is irritant. 1k vind dat je best wel wat leuks op je laptop mag hebben, maar
dat mag niet.
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Uitslag vragenlijst meisjes Iaptopklas

Bijiage J Enquête leerlingen

De volgende vragen zijn beantwoord aan de hand van de volgende beoordelingen:
a = absoluut mee eens, b = mee eens, c = niet mee eens, d = absoluut niet mee eens.
De kolom met een X geeft het aantal leerlingen aan dat geen antwoord heeft gegeven.

15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

abcdX05400
03600
0360016110
162003411001710153000081003420102513330043200
02520
13500134100243011700041401710004401144000252007200042210710124120063001044032130302400072011160090001422011610

1. 1k had verwacht dat er meer met de laptop gewerkt zou worden in de wiskun-
deles.

2. 1k had verwacht dat er meer met de laptop gewerkt zou worden in de aard-
rijkskundeles.

3. 1k had verwacht dat er meer met de laptop gewerkt zou worden bij Nederlands.
4. Voordat ik in deze kias kwam deed ik ook al dingen op de computer, bijvoor-

beeld werkstukken maken.
5. 1k denk dat deze kias onrustiger is dan andere kiassen.
6. 1k maak altijd mijn huiswerk bij wiskunde.
7. 1k kijk de antwoorden van de opgaven uit het boek nooit na.
8. 1k kijk de antwoorden van de werkbladen nooit na.
9. Het boek is moeilijk.
10. Het boek is moeilijker dan de werkbladen.
11. 1k gebruik de laptop ook om sommen uit het boek te maken.
12. Het is leuker om in het schrift te werken dan met de laptop.
13. 1k denk dat ik meer wiskunde leer met behuip van het boek dan met de werk-

bladen.
14. Door de werkbladen leerde ik beter wat kijklijnen zijn dan door de sommen uit

het boek.
1k vind dat er meer wiskunde-uitleg op de werkbladen moet komen.
1k vind dat er meer computeruitleg op de werkbladen moet komen.
1k hoefde werkbladen niet op papier te hebben, maar alleen op de computer.
Het is leuk dat de antwoorden van de werkbladen nooit gecontroleerd worden.
De werkbladen met PowerPoint zijn leuk.
De werkbladen met PowerPoint zijn makkelijk.
De werkbladen met Cabri zijn leuk.
De werkbladen met Cabn zijn makkelijk.
De werkbladen met Excel zijn leuk.
De werkbladen met Excel zijn makkelijk.
Het werkblad met Doorzien is leuk.
Het werkblad met Doorzien is makkelijk.
Het werkblad met VU-Grafiek is leuk.
Het werkblad met VU-Grafiek is makkelijk.
Door Excel leerde ik goed begrijpen wat verhoudingen zijn.
De filmpjes hielpen me om de aanzichten van ruimtefiguren beter te begrijpen.
1k vind het leuker om een proefwerk te maken op de laptop dan op papier.
1k wil bij wiskunde meer op de laptop doen.
1k heb sinds ik in de laptopklas zit vaker last van mijn hoofd, rug en/of ogen.
1k vind het leuk om in de laptopklas te zitten.
1k vind het vervelend dat veel mensen komen kijken in de lessen.
1k heb het gevoel dat ik als proeflconijn gebruikt word.
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De laptopklas

37. Wat vindje leuk aan de laptopklas?

Dat je veel beter leert werken met de computer. 4
Het is anders. 3
We hebben wel een leuke kias. 2
Het is makkelijk alsje jets op moet zoeken voor werkstukken. 2
Je hoeft niet alles te schrijven (typen gaat sneller). 2
Je kunt internetten, mailen, chatten enz. I

We zijn de eerste Iaptopklas, dat is wel bijzonder. 1

Dat alles nieuw is. I

38. Wat vind jejuist niet leuk aan de laptopklas?

Datje zoveel tijd verliest. 2
Dat de laptop vaak vastloopt. 2
Dat er zoveel problemen zijn met de laptop. 2
De werkbladen die je op de laptop moet maken. 2
Dat je soms niks kan vinden. 1

Dat de laptop vaak kapot gaat. 1

Leuke plaatjes en spelletjes worden erafgehaald. 1

De jongens zijn erg druk. I

i
Het is minder gezellig, je kijkt tegen laptops aan in plaats van gezichten. 1
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Bijiage J Enguete leerlingen

Mening leerlingen

In onderstaande tabel worden de stellingen van de leerlingenenquête als volgt gekwali-
ficeerd:
++ = zeerjuist, + =juist, +1- = deelsjuist, - = onjuist, -- = zeer onjuist.

1. De leerlingen hadden verwacht dat er meer met de laptop gewerkt zou
worden in de wiskundeles.

2. Dc leerlingen hadden verwacht dat er meer met de laptop gewerkt zou
worden in de aardrijkskundeles.

3. De leerlingen hadden verwacht dat er meer met de laptop gewerkt zou
worden bij Nederlands.

4. Voordat de leerlingen in deze kias kwamen, deden ze ook at dingen op
de computer, bijvoorbeeld werkstukken maken.

5. De leerlingen denk dat deze kias onrustiger is dan andere kiassen.
6. De leerlingen maken altijd hun huiswerk bij wiskunde.
7. De leerlingen kijken de antwoorden van de opgaven uit het boek nooit

na.
8. De leerlingen kijken de antwoorden van de werkbladen nooit na. +1- + +1-

9. De leerlingen vinden het boek moeilijk.
10. De leerlingen vinden het boek moeilijker dan de werkbladen.
11. De leerlingen gebruiken de laptop ook om sommen uit het bock te ma-

ken.
12. Dc leerlingen vinden het leuker om in het schrift te werken dan met de

laptop.
13. De leerlingen denken dat ze meer wiskunde leren met behuip van het

bock dan met de werkbladen.
14. Door de werkbladen leerden de leerlingen beter wat kijklijnen zijn dan

door de sommen uit het bock.
15. Dc leerlingen vinden dat er meer wiskunde-uitleg op de werkbladen

moet komen.
16. Dc leerlingen vinden dat er meer computeruitleg op de werkbladen

moet komen.
17. Dc leerlingen hoeven de werkbladen met op papier te hebben, maar

alleen op de computer.
18. Dc leerlingen vinden het leuk dat de antwoorden van de werkbladen

nooit gecontroleerd worden.

29. Door Excel leerden de leerlingen goed begrijpen wat verhoudingen zijn.
30. Dc filmpjes hielpen de leerlingen om de aanzichten van ruimtefiguren

jongens meisjes kias
++ +1- +

+ - +1-

+ - +

++ + ++

+1- +
++ +

+
++

+1-

+1-

- +1-

+1-

+

+ +

- +1-

+

+

+1-

+1-

19. Dc leerlingen vinden
20. Dc leerlingen vinden
21. Dc leerlingen vinden
22. Dc leerlingen vinden
23. Dc leerlingen vinden
24. Dc leerlingen vinden
25. Dc leerlingen vinden
26. Dc leerlingen vinden
27. Dc leerlingen vinden
28. Dc leerlingen vinden

de werkbladen met PowerPoint leuk.
de werkbladen met PowerPoint makkelijk.
de werkbladen met Cabn leuk.
de werkbladen met Cabri makkelijk.
de werkbladen met Excel leuk.
de werkbladen met Excel makkelijk.
het werkblad met Doorzien leuk.
het werkblad met Doorzien makkelijk.
het werkblad met VU-Grafiek leuk.
het werkblad met VIJ-Grafiek makkelijk.

+1-
+

+1-

+1-

+1-
+
+
+

+1-
++

+1-
+
+
+

+

+
+1-
+

+

±
+1-

+1- +
- +
+ +

+1- —

+ +1-
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De laptopklas

beter te begrijpen.
31. De leerlingen vinden het leuker om een proefwerk te maken op de lap- ++ - +

top dan op papier.
32. De leerlingen willen bij wiskunde meer op de laptop doen. ++ -- +1-

33. Dc leerlingen hebben sinds ze in de laptopklas zitten vaker last van +1- -

mijn hoofd, rug en/of ogen.
34. De leerlingen vinden het leuk om in de Iaptopklas te zitten. + ++ ++
35. De leerlingen vinden het vervelend dat veel mensen komen kijken in de + +1- +

lessen.
36. De leerlingen hebben het gevoel dat ze als proeflconijn gebruikt wor- +1- - +1-

den.
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Bijiage K Enguête leraren

Bijiage K

Enquêteformulier voor de leraren

Leraren enquête

Beste docent(e) van de laptopklas,

Zoals u misschien wel weet zijn wij (Annelies Wijnbergen en Neeltje Doggen) bezig met een
onderzoek naar de meerwaarde van de laptopklas. In principe hebben we ons alleen maar be-
zig gehouden met de wiskundeles, maar natuurlijk is ook uw mening van belang! We zouden
het fijn vinden als u even de tijd neemt om een paar vragen te beantwoorden zodat we ook een
beeld krijgen van de manier waarop andere vakken de laptop gebruiken en hoe zij de laptop-
kias ervaren. Uw antwoorden willen we graag verwerken in onze scriptie, natuurlijk zullen we
u niet met naam vermelden.

Alvast bedankt,

Annelies Wijnbergen
Neeltje Doggen
Rijksuniversiteit Groningen
Wiskunde Didactiek

1. Op welke manier gebruikt u de laptop bij uw lessen?
2. Geeft u anders les aan de laptopklas dan aan "gewone" kiassen? (daarbij afgezien van het

computergebruik)
3. Hebt u het idee dat de motivatie van een laptopleerling hoger is dan van een "gewone"

leerling?
4. I-Iebt u het idee dat de laptopleerlingen zich anders gedragen dan de "gewone" leerlingen?
5. Hebt u het idee dat de laptopleerlingen een beter inzicht krijgen dan de "gewone" leerlin-

gen?
6. Vindt u het leuk om les te geven aan de laptopleerlingen of geeft u liever les aan "gewo-

ne" leerlingen?
7. Denkt u dat het laptopproject een succes is? Waarom?
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De laptopklas

1. Op welke manier gebruikt u de laptop bij uw lessen?
yak
Aardrijkskunde 1k gebruik de laptop als elektronisch schrift en als medium tussen leerling en

stof.
Biologie Om presentaties te geven, om werkbladen op te maken, evt. voorzien van

animaties, als naslagwerk (internet, CD's), om een samenvatting op te ma-
ken.

Drama Op dit moment gebruik ik nog geen laptop, maar in de toekomst zal 1k hem
gaan gebruiken voor informatie van het net en het maken en presenteren van
een PowerPoint presentatie.

Geschiedenis Voor internet en tekstverwerken. Vooral bij het maken van werkstukken.
Handenarbeid Bij de lessen van de laptop gebruik 1k de laptop als middel om lets uit te leg-

gen via PowerPoint. Verder wordt de laptop voor de leerlingen gebruikt als
tekenbiad — gebruik makend van Paint Shop Pro. Buiten de lessen, ter voor-
bereiding, maak ik er lesmatenaal op.

Nederlands Naast de methode: Extra opdrachten, uitleg. Vervangen van grammatical
spelling door nedercom (=computerprogramma). Algemene informatie in
blackboard; Werkschema's.

2. Geeft u anders les aan de laptopklas dan aan "gewone" kiassen? (daarbij afgezien van het
computergebruik)

Vak
Aardnjkskunde Meer in samenwerking soms, soms niet.
Biologic Mijn lesgeven is niet anders, mijn lesinhoud wel en taken bijvoorbeeld soms

ook. Zo maken leerlingen uit 1L i.t.t. 1H en 1J minder in hun werkbladen en
meer op de laptop.

Drama Nee.
Geschiedenis Nee.
Handenarbeid Het lesgeven zeif is niet anders. De inhoud soms wel — Paint Shop Pro les-

materiaal wat bijna niet aan de orde komt in IH + 1J. Vanwege het l jaar
vond 1k het lesgeven in PSP aan deze kias we! moeilijker.

Nederlands Nec.

3. Hebt u het idee dat de motivatie van een laptopleerling hoger is dan van een "gewone"
leerling?

yak
Aardrijkskunde Voor bepaalde onderdelen we!.
Biologic Dat hangt af van de taak en van de leerling, net zoa!s 'gewone' leerling. Dus

ze zijn ongeveer even gemotiveerd.
Drama Nec. Bij mijn les misschienjuist we! minder, omdat ik geen laptop gebruik.
Geschiedenis Al!een bij werkstukken maken.
Handenarbeid Voor Paint Shop Pro waren de leerlingen niet gemotiveerd, niet voor het

leren ervan. Later we! voor de opdrachten (jijzelf anders + jijzelf beroemd),
maar sommige leerlingen vonden door de 1e ervaring (dus PSP) de verwer-
kingsopdrachten ook minder.

Nederlands Nee.
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Bijiage K Enquête leraren

4. Hebt u het idee dat de laptopleerlingen zich anders gedragen dan de "gewone" leerlingen?
Vak
Aardrijkskunde Nee.
Biologie Ja, vooral in het begin waren leerlingen uit 1L minder sociaal. Nu nog is er

een grote scheidingjongens/meisjes binnen de kias.
Drama Ja, een paar leerlingen "zitten vast in hun denken", dus drama is danjuist een

heel goed yak, omdat ze hierjuist moeten doen.
Geschiedenis Beetje meer op zichzelfgericht.
Handenarbeid Ja (heb het ook aan de lijve gemerkt met een kind in de laptopklas). Het le

half jaar was de kias minder sociaal naar elkaar. Ze kenden de leerlingen
naast zich we!, maar aan een andere tafel niet.

Nederlands I

5. Hebt u het idee dat de laptopleerlingen een beter inzicht krijgen dan de "gewone" leerlin-

yak
gen?

Aardrijkskunde Nee.
Biologic Niet meer inzicht, het kost mij soms minder moeite om ze tot dit inzicht te

laten komen, doordat 1k een extra !eermiddel heb. Het eindresultaat is onge-
veer gelijk.

Drama Nec, geen idee.
Geschiedenis Nu nog niet. Later zeker.
Handenarbeid Meer inzicht in computergebruik niet meer inzicht in handenarbeid.
Nederlands Nec.

6. Vindt u het leuk om les te geven aan de laptopleerlingen of geeft u liever les aan "gewo-
ne" leerlingen?

yak
Aardrijkskunde Het is een uitdaging ICT geIntegreerd aan te wenden.
Biologic 1k vind 1 L net zo leuk om les aan te geven als andere eerste kiassen. Op leer-

lingniveau. Voor mij zijn de lessen als persoon meesta! uitdagender, doordat
alles nieuw is en 1k een dccl van het matenaal zeif heb gemaakt. Meestal
werkt dat uitdagend, soms is het lastig, want dan heb ik meer zin in een 'ge-
wone' les.

Drama Kan ik niet zeggen.
Geschiedenis Al Gods schepseltjes zijn mij even lief.
Handenarbeid 1k vind het leuk, soms lastig (nicuw matenaa! wat in de kias niet goed ge-

noeg blijkt te zijn), uitdagend om zelf beter matenaal te maken en om de
lessen zo in te nchten dat er genoeg 3-dimensionaal wordt gewerkt. Op zoek
dus naar een goede combinatie van handenarbeid en computergebruik.

Nederlands Leuk. Het is stimulerend. Je denkt meer overje yak na, didactiek enzo.
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De laptopklas

7. Denkt u dat het laptopproject een succes is? Waarom?
Vak
Aardrijkskunde Ja, het verschaft nieuwe inzichten.
Biologie Ja. We kiezen allemaal (leerlingen?? en docenten) om de laptop op veel ver-

schillende manieren als leermiddel in te zetten. Voor biologie geeft het een
hoop extra mogelijkheden, die ik in andere kiassen ook begin te missen.

Drama Het is nog in ontwikkeling.
Geschiedenis Jawel, mijn ICT-vaardigheden zijn sterk verbeterd en het onderwijs wordt

gemoderniseerd. We zijn bezig een grote voorsprong te krijgen.
Handenarbeid Voor de leerlingen wel: ze gebruiken de laptop steeds meer als middel i.p.v.

hoofdonderwerp, door de uitleg die er mee gegeven kan worden begrijpen ze
de zaken sneller + beter.
Voor mijn yak? 1k weet het niet. Het verrijkt het yak wel maar er is nog een
lange weg te gaan (goede combinatie tussen computergebruik + handenar-
beid, verbetering van het lesmateriaal. Daamaast wil ik ook proberen om
bepaalde opdrachten ook mogelijk te maken voor de andere twee eerste
kiassen)

Nederlands Ja, het is de toekomst. Wij staan aan het begin van de ontwikkeling. Dc goe-
de dingen worden er wel uitgehaald.
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Bijiage L Verwante internetsites

Bijiage L

Verwante internetsites

Excel
V' Havo 4 en atheneum 4 en 5.

• Computerpractica voor gebruik naast de methode Getal en Ruimte. Delen van het
boek kunnen vervangen worden door het practicum.

• Praktische opdrachten met zinvol gebruik van Excel. Bruikbaar naast iedere me-
thode.

• In ontwikkeling zijn practica voor gebruik naast de methode Netwerk. (Zoeken au-
teurs om practica om te zetten voor gebruik naast de methode Moderne Wiskunde.)

• http://www. slo.nlI—ICTenWIS/
I Atheneum 6.

• Statistiek
• Opdrachten ook buiten tweede fase bruikbaar.
• Programma's voor grafische rekemnachines.
• http:I/www. nvvw.nI/internet&wiskunde.html#Im

I Havo.
• Tellen, kansen en statistiek.
• http://www.digi school. nllwi/tweede_fase/vwh-tellen&kans

I Atheneum.
• Combinatoriek en kansrekening.
• http://www.digischool. nl/wi/tweede_fase/vwi-combin&kans

Wiskie
s" Groep 7 en 8 en de brugklas.

• Diverse kleine programma's, ontwikkeld in het wiskie-project.
• http://www. fi.uu.nl/nwd/cdromlwiskie/welcome.html
• http://www.fi. uu.nl/wisweb/nlI

I Van 6 tot 8Ojaar.
• Diverse rekenspelletjes.
• http://www.fi.uu.nllrekenweb

) Websites waarop informatie te vinden is over de laptopklas:
www.zernike.nl
www.Iaptopklas.nl
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