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uitwerkingen hoofdstukken hcc home - uitwerkingen samenvattingen opgavenhulp getal en ruimte voor de gemengde
opgaven en diagnostische toets klik op de link getal en ruimte helemaal onderaan op deze pagina, wiskunde oefentoetsen
en opgaven per hoofdstuk in de - extra wiskunde oefenen met toetsen proefwerken en opgaven voor havo en vwo deze
site bevat toetsen van alle hoofdstukken wiskunde in de bovenbouw van de middelbare school havo en vwo, jan van de
craats homepages of uva fnwi staff - jan van de craats homepage tussendoelen wiskunde voortgezet onderwijs in het
kader van het actieplan beter presteren heeft het ministerie van ocw aan slo de opdracht gegeven om tussendoelen voor de
kernvakken nederlands wiskunde en engels te ontwikkelen en te valideren voor het eind van de onderbouw 2 vmbo en 3
havo vwo, wij bieden u handige en kosteloze instrumenten om - alle op de website gedownloade bestanden wordt
automatisch geadopteerd voor het lezen op ipad iphone android en andere toestellen, wiskunde thuisblad van de tas - de
moeder aller vakken wiskunde bezoek ook eens de subpagina s geschiedenis van de wiskunde statistiek en kansrekening
getaltheorie meetkunde fractals rekenmachines denksport tijdrekening en codering onderaan deze pagina vind je ook nog
krommen wedstrijden en docentensites op de site van de methode getal en ruimte kun je de uitwerkingen van de
diagnostische toetsen de herhaling en, schrijven van je scriptie scriptie nakijken op taal - samenvatting als je scriptie af
is rest je nog het schrijven van de samenvatting in principe is de samenvatting een stuk tekst van ongeveer n a4 tje na het
titelblad en voor het voorwoord waarin je jouw scriptie als het ware samenvat een lezer zou aan de hand van je
samenvatting een compleet beeld van jouw onderzoek theoretisch kader en conclusie moeten krijgen
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