
Gebruik van Wiskundeleraar.nl 

· Wiskundeleraar is een site dat niet meer weg te denken is bij de studenten lerarenopleiding 

wiskunde. Er is veel informatie aanwezig al verdwaal je wel eens in je zoektocht naar een 

specifiek onderwerp. Minder leuk dit jaar vond ik het verdwijnen van mijn oude mappen op 

de site. Ik weet trouwens ook niet hoe ze terug te krijgen. 

· Werkt prima! 

· Goed verbeterde site, dan vorig jaar. Kan prima met wiskundeleraar overweg. 

· Wiskundeleraar.nl zit goed in elkaar hoor...Was in het begin wel even wennen, maar is nu 

mijn favoriete website geworden.(In ieder geval voor de komende 4 jaar:-) 

· De site werkt prima. Je kunt snel bij allerhande informatie over de opleiding en natuurlijk 

alles wat wiskundeonderwijs aangaat. M.i. kun je uit het vele gebruik door de studenten en 

docenten wel concluderen dat het een goed werkend instrument is. 

· Ik vind wiskundeleraar een duidelijke site. Het enige lastige vind ik dat de links in hetzelfde 

venster openen en niet in een aparte. Hierdoor was ik soms mijn opdracht kwijt. Dit heb ik 

wel opgelost door rechter muisknop en dan openen in nieuw venster/tabblad.  

· "Ik wist niet dat er zoveel op wiskundeleraar stond.. 

· Ik vind het heel netjes hoe je kunt aangeven dat iets nagekeken moet worden en dat ik dan 

ook je reacties kan zien." 

· Super. Een verademing om op een website te komen, die goed wordt onderhouden. Waar 

leuke spreuken/teksten staan en waar docenten en studenten elkaar ontmoeten. Leuk ook 

de manier van nakijken.  

· Gebruik van wiskunde leraar is heel leuk gemaakt vind ik. 

· Je kan je documenten makkelijk kwijt, je volgt zelf ook wat de status is van je opdracht. etc. 

· Wiskundeleraar.nl werkt goed, geen enkel probleem. Het inleveren van opdrachten is een 

stuk makkelijker geworden. 

· 100 punten 

· Ik vind het erg handig om met wiskundeleraar.nl te werken. Het was voor mij ook erg handig 

dat ik via wiskundeleraar.nl alle opdrachten thuis of waar dan ook kan maken. 

· Heel erg prettig.  

· Ik vind erg handig dat ik alle informatie van de verschillende vakken op 1 site kan vinden. 

· Wiskundeleraar.nl laat ten eerste zien dat de inzet van elearning in leersituaties een krachtig 

medium is en tot goede resultaten kan leiden.  

· Ten tweede vond ik leren door te oefenen een prima aanpak. " 

· OK 

· OK 

· Kort samengevat toppie, kan er van alles vinden en de inlever nakijk manier vind ik heel 

prettig, moet nog wat opdrachten afronden die doe ik morgen. 

· Heel goed initiatief; informatief, helder en duidelijk. 

· "Elke dag gebruik ik wiskundeleraar. Fijn dat het er is. 

· Veel wat je direct nodig heb bij het studeren van vakken van een blok, kan je erop vinden. " 

· "Een site die goed in elkaar zit, handige knopjes om terug te gaan en een heel duidelijk 

overzicht van opdrachten die gemaakt moeten worden of al gemaakt zijn. 



· De manier van nakijken is ook prettig." 

· Wiskundeleraar is uniek bij de Hogeschool van Rotterdam. je kan er alles online zetten dit 

veel overzichtelijker om na te kijken en je kan snel zien of je werk nagekeken is en het kan 

vanuit huis 

· Persoonlijk vind ik het gebruik van submit buttons in plaats van links erg storend, dat werkt 

niet lekker in combinatie met tabbed browsing (wat tegenwoordig vrij standaard is geloof ik, 

behalve op de computers op het HRO), dat was even uitvogelen hoe ik makkelijk er overheen 

kon navigeren. 

· Maar verder werkt het erg lekker, het idee van opdrachten uploaden en afvinken werkt erg 

goed en soepel. 

· Handiger dan N@tschool. ;-) De optie die tijdens de cursus is ingebouwd om feedback terug 

te lezen, was ook heel handig. 

· Ging zeer gemakkelijk 

· Ik vind wiskundeleraar super! Ik deed hiervoor economie en had ik voor iedere vak/docent 

een andere website gebruiken en dat was niet handig. Op wiskundeleraar krijg ik informatie 

over alle vakken en docenten op één website en er staat hierop echt van alles en nog wat. Ik 

vind het echt super! 

· Ik vind het ideaal. De website is handig en gebruiksvriendelijk. Stukken beter en 

overzichtelijker dan netschool! 

Bron: cursusevaluatie vakproject wiskunde & ICT uit jaar 1 (deeltijd) 


