Donderdag 17 en vrijdag 18 september 2020: Vakantiecursus Wiskunde
De overgang van secundair naar hoger onderwijs is voor sommigen een hele stap. Om je hierbij te
helpen, richt de opleiding Bouw een interactieve opfriscursus Wiskunde in. De cursus omvat de
volgende modules:
Module 1: Basisrekenvaardigheden
Donderdag 17 september 2020 van 08:30u tot 11:30u
De lessen van het opleidingsonderdeel 1 Rekentechnieken: Rekentechnieken zullen in 2020
grotendeels ‘off campus’ doorgaan. We geven eerst een introductie over hoe we per module te werk
zullen gaan. Aan de hand van de module Basisrekenvaardigheden zorgen we er niet alleen voor dat je
deze technieken opfrist, maar ook dat je de methode van lesgeven voor de eerste keer ‘on campus’
kan volgen. Je kan op die manier extra uitleg vragen indien nodig. Ook de verschillende digitale tools
die gebruikt worden tijdens de lessen Rekentechnieken zullen verduidelijkt worden.
Module 2: Vergelijkingen
Vrijdag 18 september 2020 van 08:30u tot 11:30u
Na de toelichting van donderdag wordt de module Vergelijkingen ‘off campus’ aangeboden. Deze
module komt ook in de latere lessen nog aan bod, maar vormt een eerste opfrissing in de leerstof en
een eerste kennismaking met de digitale leermethoden.
Je hoeft dus niet naar de campus te komen. Donderdag wordt uitgelegd hoe je de les ‘off campus’ kan
volgen.

Indien je vroeger problemen had met het vak Wiskunde of indien je vorig schooljaar zeer weinig
wiskunde had (minder dan 4 uur), nodigen wij je graag uit voor deze cursus. Het is de bedoeling - om in
de mate van het mogelijke - te werken in kleine groepen waarin elke student aan zijn/haar eigen tempo
kan werken.
Indien je van alle facetten van de cursus wil genieten, ben je best al ingeschreven voor de opleiding
Bouw vóór aanvang van de vakantiecursus. Na deze definitieve inschrijving ontvang je de
logingegevens zodat je jouw leerplatformaccount kan activeren (doe dit al thuis!). Breng zeker deze
logingegevens mee op donderdag.
Om in te schrijven klik hier.

