Beste VVWL-leden, beste collega’s,

Hiermee wil ik jullie uitnodigen op de VVWL-jaarvergadering op 20 februari 2016 in het SintLodewijkscollege te Lokeren én op de tentoonstelling IMAGINARY in verscheidene Vlaamse
universiteiten (eerstvolgend VVWL-bezoek is al op 18 november te Leuven!). Meer details op
ommezijde en op onze website www.vvwl.be.
Tevens wil ik een beroep doen op jullie om de activiteiten bij te wonen, om zo mogelijk toe te treden
tot het bestuur (zie oproep onderaan deze bladzijde) én om de vereniging bekend te maken aan
collega’s. Het VVWL-bestuur is stellig aan uitbreiding en verjonging toe om haar taak verder
behoorlijk te kunnen blijven vervullen. Het volgend VVWL-congres kan door die onderbezetting NIET
doorgaan in 2016. We denken wel aan een driedaags congres in 2017 samen met het Belgisch
Wiskundig Genootschap en de Waalse wiskundeleraarsvereniging. Uiteraard staat het VVWL-bestuur
open voor alle mogelijke hulp van de leden om de VVWL- doelstellingen te bereiken. Heb jullie
suggesties, aanmerkingen, ideeën of dergelijke mail ze ons. Het VVWL-bestuur betreurt dat op onze
herhaaldelijke vraag om jullie e-mailadres aan ons te doen geworden, waardoor de communicatie
vlotter en goedkoper zou verlopen, we zo goed als geen respons krijgen….Denk er dan ook aan om
regelmatig onze website te consulteren. Uiteraard kan je meestal de informatie ook terugvinden in
onze tijdschrift Wiskunde&Onderwijs (W&O), maar omdat er heel wat tijd verloopt tussen het
samenstellen ervan en het in je brievenbus vinden ontbreekt de actualisatie.
In de hoop jullie bij IMAGINARY en/of op de jaarvergadering talrijk te mogen begroeten, wens ik
jullie een succesvolle voortzetting van dit schooljaar en hopelijk kan de VVWL daartoe bijdragen.
Arthur Schoeters
Voorzitter V.V.W.L.

Oproep voor kandidaat-bestuursleden:
Volgende bestuursleden zijn uittredend en herverkiesbaar:
De dames Annie De Baere en Beatrijs Versichel en de heren Arthur Schoeters, Peter Vandendriessche
en Marc Van Eijmeren.
Elk VVWL-lid kan zich verkiesbaar stellen voor een functie in het VVWL-bestuur. Het volstaat een email met kandidatuurstelling te zenden naar de voorzitter (arthur.schoeters@gmail.com) uiterlijk
op woensdag 17 februari 2016.

IMAGINARY-tentoonstelling
Zie voor details ook W&O # 164 op blz. 290, 293 en 294 , of op www.imaginarymaths.be of op de
VVWL-website; om logistieke redenen is inschrijven vooraf gewenst (arthur.schoeters@gmail.com)
-

-

woensdag 18 november 2015: afspraak om 14h50 aan de Centrale Bibliotheek, Ladeuzeplein
te 3000 Leuven. Bovendien hebben jullie nadien uitzonderlijk de mogelijkheid om om 16h30
een voordracht van Prof. Dr. Gert-Martin Greuel, initiatiefnemer van IMAGINARY, bij te
wonen met als titel: “Mathematics between Research, Application and Communication”,
georganiseerd door het Belgisch Wiskundig Genootschap (bms.ulb.ac.be). Inschrijven voor
het IMAGINARY-bezoek graag via arthur.schoeters@gmail.com en voor het bijwonen van de
voordracht via wis.kuleuven.be/events/imaginary/registration_form.
woensdag 13 januari 2016: afspraak om 14h50 te 8500 Kortrijk (Campus KULAK, Etienne
Sabbelaan 53)
donderdag 11 februari 2016: afspraak om 14h50 te 2020 Antwerpen (Campus Middelheim,
Middelheimlaan 1)
woensdag 2 maart 2016: afspraak om 12h50 in 3590 Diepenbeek (Univ Hasselt, Agoralaan,
gebouw D)
woensdag 13 april 2016: afspraak om 12h50 in 1050 Elsene (VUB, Campus Etterbeek,
Pleinlaan 2 – afspraak infopunt Studenten aan Esplanade gebouw D)

Statutaire JAARVERGADERING VVWL op zaterdag 20 februari 2016
Plaats: Sint-Lodewijkscollege (SLC), Luikstraat49, 9160 Lokeren.
Wegbeschrijving: zie www.vlot-slc.be/contact/bereikbaarheid - parkeergelegenheid op de
speelplaats van de school. Het college ligt op wandelafstand van het treinstation Lokeren.
AGENDA:
9h30: onthaal met koffie en thee
9h50: openingswoord door de voorzitter
10h00-11h30: dhr. Luc De Wilde (wiskundeleraar Sint-Lodewijkscollege te Lokeren en vakbegeleider
wiskunde): “Ruimtemeetkunde in de derde graad met leerplan a, een ideale speeltuin om
diepgaand aan kennis én alle wiskundige vaardigheden te werken”.
Via een ‘leerlijn ruimtemeetkunde’ worden, bij de aanvang van de spreekbeurt, ook de leerkrachten eerste en tweede graad betrokken
partij. Voor hen kan het dan interessant zijn te weten wat het vervolg is van de ruimtemeetkunde in de derde graad voor die leerlingen die
kiezen voor ‘sterke wiskunde’ (zie W&O # 164 vanaf blz. 295)

11h45: prijsuitreiking van de VVWL-wedstrijd: “Wiskunde is (een beetje) oorlog” (zie W&O 164 blz. 356)
12h00: statutaire gedeelte met financieel verslag en décharge van de penningmeester, jaarverslag en
verkiezing van de bestuursleden, rondvraag gevolgd door een receptie

Om organisatorische redenen, gelieve in te schrijven uiterlijk op 17 februari 2016 via
annie.debaere@skynet.be.

