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Docent: Jan-Hendrik Evertse, email evertse@math.leidenuniv.nl

Assistenten: (beantwoorden van vragen en nakijken van huiswerk)
Jeske Bol
Tom Borsje
Randy den Braven
Tim Greven
Koen Looijmans
Yasmin Roshandel

Webpagina van het college:
http://pub.math.leidenuniv.nl/∼evertsejh/contwisk.html

Hierop staat de stof die elk college wordt behandeld, oude tentamens met
uitwerkingen, en verdere informatie met betrekking tot tentaminering en
huiswerk.
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Opzet van het college

De on-line colleges zijn van te voren opgenomen video’s met dia’s waarop
de stof staat, met mondeling commentaar van mijn kant.

Ik zet de dia’s steeds voordat het college is geroosterd op de
brightspace-pagina, onder content zodat je die eventueel van te voren
kan bekijken.

Ik zet ook een pdf met de dia’s zonder geluid op de brightspace-pagina.
Die kun je in je eigen tempo bekijken door steeds van de ene dia naar de
volgende te klikken.

De dia’s bevatten de volledige stof, je hoeft geen andere bronnen te
raadplegen. Naast de stof wordt uitgebreid ingegaan op voorbeelden
waarop de stof wordt toegepast.

Bij de stof op de dia’s horen oefenopgaven uit het boek die je zelf mag
proberen om te zien of je de stof hebt begrepen. De antwoorden staan
achterin het boek. Deze oefenopgaven zijn geen huiswerk. Het huiswerk
komt op aparte pdf-s.
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Forum

Tijdens de geroosterde college-uren op maandagen van 11:15-13:00 en
vrijdagen van 14:15-16:00 kun je vragen stellen op het forum op de
brightspace-pagina van Continue wiskunde 1, klik op course tools →
discussions → vragen stellen over Continue wiskunde 1.

Je kan hier vragen stellen over de stof en opgaven van Continue wiskunde
1. Maak er zoveel mogelijk gebruik van! Ga naar het pijltje rechts van de
titel en klik op subscribe om je voor het forum in te schrijven.

Tijdens de college-uren zijn enkele assistenten en ik beschikbaar om zo
snel mogelijk vragen te beantwoorden. Buiten de college-uren kan het
langer duren.

Wanneer je een vraag stelt krijgen de andere studenten die ook te zien,
maar je kan je identiteit voor de andere studenten verborgen houden.
Eventueel kunnen andere studenten ook je vraag beantwoorden. Wees
niet bang om een ’domme’ vraag te stellen, als jij iets niet begrijpt geldt
dat voor veel andere studenten ook! Bovendien maak ik ook wel eens een
fout; schroom niet me dat te vertellen.
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Huiswerk

Tijdens het college geef ik vijf huiswerkopdrachten. Het is niet verplicht
om huiswerk in te leveren. Maar je kan met het huiswerk wel een bonus
verdienen: 10% van het gemiddelde van de huiswerkcijfers wordt bij het
tentamencijfer geteld. Hiermee kun je een 5 ophalen naar een voldoende.

Op de webpagina van Continue wiskunde 1 staat wanneer de
huiswerkopdrachten worden uitgegeven en wanneer je ze moet inleveren.
Bij de huiswerkopdrachten staan uitgewerkte voorbeelden van hetzelfde
soort als de opgaven die je in moet leveren.

Je moet het huiswerk (handgeschreven of getypt) uploaden naar de
brightspace pagina van Continue wiskunde 1 (course tools →
assignments, kijk onder Help voor meer uitleg). Je moet één pdf maken
van je hele huiswerkopdracht, upload dus alsjeblieft geen aparte foto’s
van elk blaadje, het verwerken daarvan kost ons veel te veel tijd.
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Feedback

Het probleem van on-line college geven is dat ik weinig contact heb met
studenten en niet weet hoe het overkomt. Als je problemen of suggesties
hebt neem dan alsjeblieft contact met me op.

Veel succes met het college!


