
UITNODIGING
VLAAMSE VERENIGING WISKUNDELERAREN

Beste V.V.W.L leden,

Een sterke vereniging wordt gedragen door haar leden. De V.V.W.L bestaat al 32 jaar door u
en voor u.  In al die jaren was het onderwijs en het wiskundeonderwijs in het bijzonder
voortdurend in beweging.  De V.V.W.L is daarin meegegaan en wenst dan ook daar verder op
in te spelen door de leden zoveel mogelijk bij de werking te betrekken.  Alleen door werkelijk
interactie kan de vereniging aan uw wensen voldoen.  Daarom nodigen wij u uit op de
statutaire jaarvergadering van onze vereniging. Alle informatie hierover vindt u in deze
uitnodiging maar ook op de website www.vvwl.be
We trachten met het studiedaggedeelte in te spelen op wat leraren bezig houdt. Daarom
rekenen we op uw aanwezigheid.

Het eerste nummer van jaargang 2007 van Wiskunde & Onderwijs is reeds verschenen en
hebt u begin januari gekregen. Mogen we alle leden die hun lidgeld nog niet betaald hebben -
een aanwijzing hiervoor staat op uw adresetiket – vragen dit zo vlug mogelijk te doen; zo mist
u het volgende nummer niet. Een gewoon lidmaatschap bedraagt € 25, een student-lid
betaalt   € 20. (een overschrijvingsformulier vindt u in nummer 128)

Marie-Claire Deleersnijder.
Voorzitter V.V.W.L

Dringende oproep kandidaat bestuursleden:
De volgende bestuursleden zijn uittredend en herverkiesbaar:  Jan Deklerck, Ivan De Winne,
Ad Meskens, Lieve Simons, Daniël Tant, Helmut Van der Elst en Jan Vermeylen. Alle leden
kunnen zich verkiesbaar stellen voor een functie in het bestuur van VVWL. Leden die willen
toetreden tot het bestuur stellen zich schriftelijk kandidaat bij de voorzitter (per brief of met
e-mail) ten laatste op 1 maart e.k. :

Marie-Claire Deleersnijder, Sint-Jansherenplein 11, 9990 Maldegem. 

E-mail: marieclaire.deleersnijder@skynet.be



“Gognoso” doet aan de leerlingen van de eerste en tweede graad ( humane wetenschappen )
een studieaanbod , dat inhoudelijk volledig overeenstemt met de leerdoelen voor de eerste en
de tweede graad , maar methodisch en didactisch vooral gericht is op het zelfsturend leren. 
De leeractiviteiten zijn zo gestructureerd dat de lerende zelf probleemoplossend te werk gaat.
Het open leercentrum, het begeleid zelfstandig leren, het projectwerk, het hoekenwerk ( eerste
graad B-stroom ) en de leerlijn " leren leren ", passen in ditzelfde kader.
De plaats van het vak wiskunde in dit geheel, is het thema van de presentatie .

Wegbeschrijving : 

Met de auto: de hoofdcampus van de Vrije Universiteit Brussel ligt ingesloten tussen een aantal grote

verkeersaders: 

De E40 vanuit Oostende/Brugge/Gent naar Brussel – De A12 en E19 vanuit Antwerpen/Mechelen -:

sluit u aan op de Ring R0 richting Antwerpen-Namen, richting Namen en neemt u uitrit 2 naar E40

richting Brussel , tot einde E40 rijden: uitrit Montgomery (links meedraaien met weg)

Baan volgen: Reyerslaan - Brand Withlocklaan - Sint Michellaan - Louis Schmidtlaan - Generaal

Jacqueslaan. De Generaal Jacqueslaan komt langs de VUB. 

Met openbaar vervoer:

De Campus van de Vrije Universiteit Brussel bevindt zich vlak naast het treinstation van Etterbeek.

De metrostations Petillon en Delta (lijn 1A Herrmann-Debroux) liggen het dichtst bij de Vrije

Universiteit Brussel.

Statutaire jaarvergadering VVWL
Zaterdag 10 maart 2007

V.U.B.
Campus Etterbeek

Gebouw D, aula “Aloïs Gerlo” (D.2.10)
Pleinlaan 2, 1050 Brussel

Agenda

 9.15 u: Onthaal.
 9.45 u: Toespraak door de voorzitter.
10.00 u:  “Cognoso -”project, presentatie door Maggy Ryckmans en Bob Roefs,

leraars Middenschool G.O.Geel
11.00u: Koffiepauze
11.15u: Voordracht door prof. Dr. Ingrid Daubechies, internationaal bekend         

                       door haar studie over wavelets, Princeton University.
12.15u: Statutaire jaarvergadering

Financieel verslag en décharge van de penningmeester, jaarverslag,
verkiezing bestuursleden.

12.45u: Receptie aangeboden door V.V.W.L.
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