
Math4All

Math4All maakt wiskunde voor het voort-

gezet onderwijs.

Onderbouw Bovenbouw

12HV 45HA 456VA

3V 45HB 456VB

3H 45HD 456VC

456VD

Basiswiskunde (in ontwikkeling)

12VMBO 34VMBO

Groen Zorg/Welzijn

Techniek Economie

De Math4All leerdoelen staan hier en de

didactische uitgangspunten hier.

Een uitgebreide versie van deze folder

waarin de Math4All uitgangspunten zijn

beschreven, staat hier.

Ambitie

Math4All wil lesmateriaal voor het wis-

kundeonderwijs aanbieden dat:

• digitaal toegankelijk is

• maatwerk mogelijk maakt

• wensen van docenten kan verwerken

• self publishing mogelijk maakt

• oude uitgeefprincipes doorbreekt

• onder de Creative Commons License

publiceert

• Open Source publishing tools gebruikt

• toekomstgericht is gecodeerd

Dit is een e-folder. Gebruik Acrobat Reader om toegang te krijgen tot de extra informatie en links.

Web en papier

Math4All biedt wiskundemateriaal via

het web aan. Alle wiskunde is via de web-

site gemakkelijk toegankelijk en kan op

allerlei manieren in het eigen onderwijs

worden ingezet.

Voor de papieren versie kiest de do-

cent via een maatwerkdienst de gewens-

te hoofdstukken en genereert een reader

in de vorm van een PDF bestand. Dat PDF

bestand kan worden gedownload en af-

gedrukt voor de leerlingen.

Blader

Wat kost het?

NIETS
Voor iedereen die genoeg heeft aan het

guest-account.

En anders:

€ 7,50
Die €7,50 per leerling per jaar is be-

doeld voor scholen die meer willen. Scho-

len kunnen dan met Math4All een ge-

bruikersovereenkomst afsluiten. Met de

overeenkomst krijgt een school:

• toegang tot de website

• toegang tot de extra opties van de

maatwerkdienst (guest wordt user)

– selectie van paragrafen is mogelijk

– keuze uit drie vormgevingen

– schoollogo op omslagen

• meer content

– keuzeonderwerpen

– examentrainingen

• korting op workshops

• leveringszekerheid

• inhoudelijke en technische ondersteu-

ning

https://www.math4all.nl/overzichten/havo-vwo-1-2/35
https://www.math4all.nl/overzichten/havo-a-2020/18
https://www.math4all.nl/overzichten/vwo-a/20
https://www.math4all.nl/overzichten/vwo-3/6
https://www.math4all.nl/overzichten/havo-b-2020/19
https://www.math4all.nl/overzichten/vwo-b/21
https://www.math4all.nl/overzichten/havo-3/5
https://www.math4all.nl/overzichten/havo-d/32
https://www.math4all.nl/overzichten/vwo-c/22
https://www.math4all.nl/overzichten/vwo-d-2020/33
https://www.math4all.nl/overzichten/basiswiskunde-1-2/52
https://math4all.pragma-pod.nl/resources/otherfiles/m4all-leerdoelen.pdf
https://math4all.pragma-pod.nl/resources/otherfiles/m4all-didactiek.pdf
https://math4all.pragma-pod.nl/resources/otherfiles/m4all-uitgangspunten.pdf


Self publishing

Met het Math4All materiaal kan iedere

docent of school een soort self--publisher

worden voor het vak wiskunde.

Maatwerkreaders genereren kan hier.

Een inlog aanvragen voor de maatwerk-

dienst kan hier.

Docenten die écht aan de slag willen,

worden uitgenodigd om deel te nemen

aan de workshops Readers maken of Les-

materiaal maken, waarin zij leren om-

gaan met het auteurssysteem en toe-

gang krijgen tot de enorme database aan

wiskundig materiaal. Met dat materiaal

als uitgangspunt kunnen zij hun eigen

lesmateriaal en toetsen maken.

Boeken / Katernen

Hoewel het de bedoeling is dat wiskun-

dedocenten zelf hun lesmateriaal samen-

stellen, kunnen ook voorgedefinieerde

katernen of boeken worden besteld. De

prijzen in deze overzichten zijn slechts

een indicatie, omdat materialen via het

’Printing On Demand’ principe worden

geproduceerd.

Projecten / Facilitaire diensten

Scholen of opleidingsinstanties die wis-

kundeboeken willen samenstellen ten

behoeve van speciale doelgroepen en

projecten kunnen contact opnemen met

Math4All. Math4All kan zorgen voor het

totale traject van advies, selectie en sa-

menstellen tot en met de oplevering.

Examentraining

Voor leerlingen zijn de volgende examentrai-

ningen beschikbaar:

• Havo Wiskunde A

• Havo Wiskunde B

• VWO Wiskunde A

• VWO Wiskunde B

• VWO Wiskunde C

Wie zitten achter het initiatief?

StichtingMath4All is eigenaar en

initiator van www.math4all.nl

en is daarmee al vijftien jaar een

begrip in het Nederlandse voort-

gezet onderwijs.

Pragma Advanced Document En-

gineering is ontwikkelaar van de

open source typesetting engine

ConTEXt.

Contact

Emailcontact met Math4All krijgen kan hier.

Een aanvraag indienen voor de Math4All maat-

werkdienst kanhier. Alleen aanvragen van do-

centen worden gehonoreerd.

Voor persoonlijk emailcontact:

Frits Spijkers: f.spijkers@math4all.nl

Ton Otten: a.f.otten@xs4all.nl

Telefoon:

00 31 38 477 53 69

Aan de slag

met

Math4All

https://pod-m4all.pragma-pod.nl/
mailto:a.f.otten@xs4all.nl
https://math4all.pragma-pod.nl/resources/otherfiles/m4all-workshop-one.pdf
https://math4all.pragma-pod.nl/resources/otherfiles/m4all-workshop-two.pdf
https://math4all.pragma-pod.nl/resources/otherfiles/m4all-workshop-two.pdf
https://math4all.pragma-pod.nl/resources/otherfiles/m4all-standaardkaternen.pdf
https://math4all.pragma-pod.nl/resources/otherfiles/m4all-standaardboeken.pdf
https://math4all.pragma-pod.nl/resources/otherfiles/45ha-ex1.pdf
https://math4all.pragma-pod.nl/resources/otherfiles/45hb-ex1.pdf
https://math4all.pragma-pod.nl/resources/otherfiles/456va-ex1.pdf
https://math4all.pragma-pod.nl/resources/otherfiles/456vb-ex1.pdf
https://math4all.pragma-pod.nl/resources/otherfiles/456vc-ex1.pdf
https://www.math4all.nl
http://www.pragma-ade.nl
mailto:info@math4all.nl
mailto:a.f.otten@xs4all.nl
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