Beste leerling,
Heel veel succes met het kiezen van de wiskunde die voor
jou het beste is!!
Bedenk bij het kiezen op de HAVO tussen “geen wiskunde”,
wiskunde A of wiskunde B het volgende:
-

Kies je “geen wiskunde” dan doe je dat omdat je in de onderbouw gemerkt hebt dat het helemaal niet lukt. Je
moet wel rekenen, zorg dat dat dan helemaal goed gaat en oefen zelf regelmatig.
Wiskunde A bevat net als op vwo onderwerpen die een economische studie zullen ondersteunen. Ook krijg je
statistiek en kansberekening.
Wiskunde B bevat veel berekeningen. Je moet in de onderbouw, zeker in klas 3 een 7,0 gemiddeld behaald
hebben. Je zal ook wat meer inzicht moeten hebben. De onderwerpen zorgen dat je goed voorbereid aan een
technische studie kan beginnen.

Bedenk bij het kiezen op het VWO tussen wiskunde A, C en B of B&D samen het volgende:
-

-

-

-

-

Wiskunde A en wiskunde C zijn leuke vakken, zeker voor wie wiskunde best lastig vindt. Bij wiskunde A doe je
veel kennis en vaardigheden op waar je profijt van zult hebben als je bv economie of psychologie wilt gaan
studeren. Zo krijg je wiskundige technieken waarmee je kunt bepalen hoe je omzet kunt maximaliseren. Ook
ga je veel aan statistiek en kansrekening doen. Schrik niet, dat zijn geen moeilijke vakken. Je krijgt de stof
helder en systematisch aangeboden.
Bij wiskunde C is de stof aangepast aan de vakken die in een CM profiel thuis horen. Je krijgt echt andere
onderdelen dan bij wiskunde A.
Wees je ervan bewust dat wiskunde B technisch behoorlijk lastig is en dat je ook in staat moet zijn om met
een minimum aan aanwijzingen en uitleg de stof te begrijpen en toe te passen. Als je in klas 3 op T2- en Ivragen in het algemeen goed scoort, dan zou het erg leuk voor je kunnen zijn om wiskunde B te kiezen. Het
kan echter ook zijn dat je weliswaar mooie cijfers haalt voor wiskunde, maar dat die cijfers vooral gebaseerd
zijn op het goed maken van de gemakkelijkere T1- en R-vragen. Als dat het geval is, of als je in de regel veel
uitleg nodig hebt, maak het jezelf dan niet onnodig moeilijk en kies geen wiskunde B.
Het is dus niet zo dat als je nu hoge cijfers haalt, je vanzelfsprekend wiskunde B aan zult kunnen. Het is wel zo
dat als je nu gemiddeld rond de 6 of lager scoort, het waarschijnlijk echt heel moeilijk gaat worden om
wiskunde B te doen.
Als je op het VWO wiskunde B wilt gaan doen, dan heb je straks een vak op je diploma staan waarmee je elke
technische studie MAG gaan doen. Het is niet zo dat je het wiskunde-deel van die studie dan ook
vanzelfsprekend aan kunt. De kloof tussen wiskunde B op school en wiskunde op WO is groot. Om die kloof te
overbruggen kun je er het beste kiezen om naast wiskunde B ook wiskunde D te gaan doen. Wiskunde D is
niet moeilijker dan wiskunde B. Omdat wiskunde wel altijd veel tijd kost, moet je er rekening mee houden dat
als je beide wiskundevakken doet, je ook relatief veel tijd aan je huiswerk zult moeten besteden.
Voor wie van HAVO overstapt naar VWO en daar wiskunde B wil doen: bedenk dat het niveauverschil tussen
wiskunde B op HAVO en wiskunde B op VWO groot is. Als je op je eindlijst HAVO-diploma voor wiskunde B
gemiddeld een 7,0 of lager hebt, dan zou het kunnen zijn dat wiskunde B op het VWO erg tegenvalt. Gewoon
omdat het echt een stuk meer van je vraagt dan wiskunde B op de HAVO.

Kijk in elk geval de voorbeelden in de links die je via de decanensite kunt aanklikken eens door. Je krijgt dan een beter
beeld van wat de verschillende wiskundevakken inhouden.
Heb je nog vragen, loop dan gewoon eens bij een wiskundeleraar op de Kagerstraat langs.
Een fijn schooljaar, en tot volgend jaar bij wiskunde A,BC en D,
De wiskundeleraren van het Visser.

