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Onze partners
• Engeland (coördinator)

• Spanje 

• Italië

• Polen

• Griekenland

• Roemenië

• Turkije

• België
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• Waarom een project over wiskunde ?

• Waar zoeken we partners?

• Wat willen we met dit project bereiken?



• Expertise uitwisselen voor het geven van wiskunde les. 

• Materiaal ontwikkelen ter ondersteuning van onze wiskundelessen. 

• Gelijkenissen en verschillen in cultuur en lifestyle bij de verschillende 
partners ontdekken.

• Onze eigen manier van werken op gebied van wiskunde kritisch bekijken 
en vergelijken met die van de partners .

• Creatief aan de slag gaan met wiskunde.

• Toolkit met lesplannen ontwerpen om ook na het project gebruik van te 
maken. 
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Maths Paths in Europe

• 2 jaar

herfst lente zomer

2014 - 2015

Maths in the 

Street

Maths in the 

shops

Maths on 

the 

playground

2015 - 2016

Maths at 

Christmas

Maths in the 

kitchen

Maths in the 

garden



Project Website 

www.mathspathsineurope.co.uk



Maths in the Garden



Maths in the Street



Maths in the Kitchen



Maths for Christmas



Elk partnerland verzamelt lesplannen om een toolkit 
samen te stellen. De toolkit is een onderdeel van de 
projectwebsite. 

Zo krijgen we een hele verzameling lesideeën waaruit 
we kunnen putten voor onze wiskundelessen. 
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Tool Kit



Lesson plan maths in the Street

Category: Maths in the Street-Belgium

Year Group: Year 5 (Age 10-11)

Learning Objective:

Exercising a variety of mathematical skills through problem solving in groups. 

Success Criteria:

• Children can figure out time tables/opening hours of the library.

• Children can work out the average opening hours of the library per day.  

• Children can estimate lengths and hights. 

• Children can estimate the amount of books on a pile in the bookshop. 

• Children can calculate the surface of a certain part of the town square. 

• Children can calculate the cost of parking in the street for a certain period, using 

information on the parking meter. 

• Children can work out how to pay for this parking fee with as few coins as possible. 

• Children record answers appropriately and ensure that they are in the simplest form.

• Children look for symmetrie in building and take pictures of the examples they find. 

• Children can discuss their ways of solving the problems and their answer in their groups 

(groups of 4). 

Lesson Description (including 

context) :

This lesson takes place in the city 

center. Prior to the lessons the 

children learned a lot in the 

classroom : time tables – lengths, 

heights, surfaces – money –

symmetry – estimation . . . 

In the street they are working in 

groups of four children. They each 

have a sheet with mathematical 

problems to solve. To find the 

solutions they need to look for 

information like the board wih

opening hours, the parking meter, 

buildings with symmetrie . .. 

They need to work together and 

discuss their ways of solving the 

problems. When a problem is solved, 

they come and check their answer 

with the teacher. Then they continue 

with the next problem on their sheet. 

Maths Paths in Europe  - Lesson Plan
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Voor de leerlingen : 

Niveau van wiskunde in de school  verhogen.

Kinderen houden meer van wiskunde en hebben er een positief gevoel bij. 

Door middel van wiskunde meer vernemen over eigen cultuur en          
geschiedenis. 

Door middel van wiskunde meer te weten komen over andere Europese
landen, hun cultuur, hun geschiedenis . . . Aanvoelen dat we samen deel
zijn van Europa. 

Respect en waardering opbrengen voor mensen van een ander land of een

andere cultuur. 

Ervaren dat er verschillende talen gebruikt worden in de EU, enkele
eenvoudige woorden leren in andere Europese talen. 

Maths paths in Europe

Impact



Voor leerkrachten 

* Verhogen van het wiskundeniveau in de school .

* Nieuwe ideeën en strategieën ontwikkelen om wiskundeles te geven.

* Actieve hands-on opdrachten ontwikkelen voor het wiskundeonderwijs.

* Enthousiasme en motivatie van leerkrachten en leerlingen aanwakkeren 
voor wiskunde. 

*Gebruik maken van het feit dat wiskunde overal aanwezig is in ons 
dagelijks leven. 

. . . 
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Maths paths in Europe
Thank you, Erasmus!


