Bijlage hoofdstuk 48: Zebra‐boekjes
Coenecoop College Waddinxveen, 6 vwo wiskunde B

zebraboekje, 20 tot 25 slu

Wat moet je doen bij het onderdeel zebraboekje?


Houd dagelijks vanaf dat je begint een logboek bij met drie kolommen!
 maak een kolom met de datum
 maak een kolom met werkzaamheden
 maak een kolom met aantal minuten per keer dat je er aan werkt
[je kunt dit doen achterin het schrift waarin je de opgaven maakt]
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Schaf een ruitjesschrift aan.



Lees de inleiding van het boekje.



Maak een planning aan de hand van de inhoud.



Besteed 12 tot 15 slu aan het doorwerken van het boekje.



Maak de opgaven waarvan de antwoorden achter in het boekje staan, in het schrift.



Kies een opdracht uit waaraan je verder gaat werken.



Besteed 2 tot 6 slu aan het uitwerken van deze opdracht. De uitwerking moet worden ingeleverd!



Bereid in 2 tot 3 uur de presentatie voor van maximaal 15 minuten:




Overleg hierover met de docent!!!

vertel in hoofdlijnen waarover het boekje gaat
vertel welke opdracht uit het boekje je hebt gekozen en waarom
vertel in het kort wat je met deze opdracht hebt gevonden/geleerd
je kunt ook het resultaat laten zien en dit toelichten

Het is handig als je bij het doorwerken meteen rekening houdt met de presentatie.
Maak korte aantekeningen over wat je in je presentatie kunt gebruiken.
Beoordeling: Het is een dossiertoets van 5%
In de klas wordt meteen na de presentatie een cijfer vastgesteld voor de presentatie.
De docent beoordeelt de gemaakte opdrachten in het schrift en de ingeleverde uitwerking van de extra
opdracht.
Aan de hand daarvan wordt het eindcijfer vastgesteld, dat kan maximaal 1 punt afwijken van het cijfer van de
presentatie.
Een overzicht van alle Zebra‐boekjes is te vinden op https://www.epsilon-uitgaven.nl/zebra-reeks

