Westmalle, 16 november 2020

Betreft: wiskundeolympiade voor de leerlingen van de 2e en de 3e graad SO
Geachte ouders
Beste leerling
Vanaf januari kan uw zoon/dochter deelnemen aan de wiskundeolympiade. Dit is een internationale
wiskundewedstrijd waaraan leerlingen van 3, 4, 5 en 6 SO kunnen participeren. Leerlingen van de
2de graad nemen deel aan de Junior Wiskunde Olympiade; die van de 3de graad aan de Vlaamse
Wiskunde Olympiade. Jaarlijks schrijven er zich zo’n 10 000 Vlaamse leerlingen in voor elk deel van
deze wedstrijd.
De wedstrijd verloopt in drie verschillende rondes. De eerste ronde gaat voor alle deelnemende
leerlingen op de school zelf door op woensdagnamiddag 13 januari 2021, van 13.00 tot 16.00 uur. De
wiskundige kennis van de leerlingen wordt hierbij getest door een 30-tal meerkeuzevragen. De besten
worden op 3 maart opnieuw uitgenodigd op de UA voor het provinciale kampioenschap. De winnaars
hiervan mogen deelnemen aan de Belgische finale die op 21 april zal plaatsvinden. Verdere
inhoudelijke en praktische informatie wordt door de leerkrachten wiskunde aan de leerlingen bezorgd.
Dergelijke wedstrijd laat de leerlingen toe eens op een meer ‘speelse’ manier geconfronteerd te
worden met wiskundige problemen en vraagstukken waarbij een logische en/of creatieve denkwijze
vereist is. Ook leerlingen die niet zo sterk zijn in het verwoorden van redeneringen worden door deze
test in hun kennen en kunnen bevestigd omdat er in de twee eerste rondes enkel gewerkt wordt met
multiple choice vragen.
Dit schooljaar zal de wedstrijd mogelijk anders verlopen. De organisatie gaf hierover volgende info:
"Wij beseffen evenwel dat het een jaar vol bijzondere omstandigheden is, buiten onze en uw wil en
planning om. Daarom voorzien wij ook een digitale deelname. Deze deelname is bedoeld voor
leerlingen die omwille van de covid-19 situatie in quarantaine zijn of die omwille van de schoolsituatie
helemaal niet in de mogelijkheid zijn om naar school te komen. Wij blijven hopen dat dit een
minderheid van de deelnemers zal zijn."
Deelnemen aan deze wedstrijd kan door je in te schrijven in de online ruimte. Het inschrijvingsgeld
bedraagt € 2,50 en wordt verrekend via de schoolrekening. Opgelet: de school moet deze kost bij
inschrijving onmiddellijk doorstorten op rekening van de organisatie. D.w.z. dat deze ook niet
terugbetaald kan worden wanneer de leerling uiteindelijk toch niet deelneemt.
Wij hopen onze leerlingen via dit initiatief uit te dagen om op een creatieve en speelse manier hun
wiskundige vaardigheden en kennis toe te passen.
Meedoen betekent sowieso winnen!
Met vriendelijke groeten
de leraren wiskunde

E. Van Huffelen
algemeen directeur

Deze informatie kan je ook raadplegen op ‘www.sjbmalle.be/secundair’ in de rubriek ‘kalenders & brieven’.
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