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Hidde Franke
Ik vond het leuk om een keer de geschiedenis achter bepaalde stellingen te leren, zodat je wiskunde
vanuit veel meer verschillende kanten kan bekijken.
Thijs Hoepman
De sterposter maken vond ik het leukst omdat je daar alles wat je had bewezen en had uitgerekend
bij elkaar kon voegen in 1 tekening
Madelous de Ridder
Ik vond het leuk dat je alles zelf kon ontdekken en daardoor onthoud ik het ook beter. Waarschijnlijk
onthoud ik de gouden snede nog lang. Ik vond het ook fijn dat er echt een verhaal omheen zat.
Noah Brinkman
Het interessantste en hetgeen ik ook zeker zal onthouden is de uitleg over het hotel en dat er dus
meerdere soorten oneindig zijn. Ik vind het erg interessant omdat het zo’n groot begrip is dat je het
je bijna niet kunt voorstellen. Sommige feiten zijn dan ook zo bijzonder dat je gaat twijfelen of het
echt klopt en kan omdat het aan de ene kant logisch is maar het elkaar ook in je hoofd tegenspreekt.

Lina Belhadj
Als we vanaf nu iets doen aan Pythagoras of Thales zal ik altijd denken aan wat vandaag is verteld,
want zo begon het en dat vond ik heel interessant. … We waren de hele dag bezig met wiskunde,
maar op een leuke manier. Ik had het me heel anders voorgesteld, maar het werd niet saai.
Tom de Bruijn
Het meest interessante, onverwachte, indrukwekkende vind ik die lijst met alle getallen waar toch
nooit alle getallen op staan omdat dat eigenlijk niet meer te bevatten is, omdat je er logischerwijs
toch van uit gaat dat je alle getallen op een rij kunt zetten. Maar als je dan te zien krijgt dat dat niet
zo is, is dat nogal eh….. hoe zeg ik dit …. gek.

Stefan Grevengoed
Ik vond de manier van werken leuk: korte uitleg waarin veel leuke info wordt verteld zoals het
verhaal over Pythagoras, waar je ook nog wat van opsteekt en dan zelf uitvoeren in de praktijk.

Mees Hurkens
Wat ik van vandaag ga onthouden is de manier waarop je stellingen kunt bewijzen. Dit kan ik
bijvoorbeeld gebruiken in een vervolgstudie.

Isabel ter Bekke

Ik vond het heel interessant om na te denken over alle oneindige en aftelbare getallen. Het was een
leuke dag, erg gezellig en wel hard gewerkt. Ik vond het stukje geschiedenis (Pythagoras)
verbazingwekkend leuk, wat ik niet had verwacht van mezelf .
Guus Klerks,
Ik zal het verhaal van de Pythagoreeërs zeker onthouden omdat het een inspirerend en mooi verhaal
is en het ons toch laat weten over de mensen die de wiskunde zoals we die vandaag kennen hebben
gevormd.

Marthe Frank
Ik vond het leuk dat we in groepjes konden werken, want dan kon ik dingen vragen aan de anderen
als ik het niet begreep. De plenaire momenten waren interessant , want dat had ik nog nooit
meegemaakt en het was leuk dat je dan in een soort verhaalvorm tot ontdekkingen komt.

Sam Beckers
Ik vind het heel knap dat men heel lang geleden is begonnen met het redeneren m.b.v. getallen en
dat hier zoveel ontdekkingen uit gekomen zijn. En wij gebruiken nu nog steeds getallen en kunnen
niet zonder dit! Dit is allemaal te danken aan de geleerden en wiskundigen van vroeger, wat veel
indruk op mij maakte.

Marijn van

den Berkmortel
Ook heb ik over de vijfhoekster geleerd die oneindig te maken is in de vorige ster. Ik heb geleerd dat
een dag ook leuk is zonder je telefoon en weet ik ook meer van wiskunde dat je normaal niet zou
aangeleerd krijgen in de normale lessen. .. Ik vind het best wel indrukwekkend het verhaal van de
hotelkamers en dat oneindig weer in oneindig past. Zelf zou ik nooit op het getal komen dat niet in
de oneindige rij past (dus steeds één getal veranderen in de rij). Het verbaasde me dat dat kon.
Normaal ben ik niet zo van geschiedenis maar van betavakken maar ik vond het nu wel leuk dat er
toch wat geschiedenis voorafgaand is geweest aan de wiskunde van het heden. Ik ben erg onder de
indruk van de mensen uit het verleden die al die ontdekkingen hebben gedaan zonder alle
hulpmiddelen van de moderne tijd. Dat waren dus echt slimme mensen van aard.

Jooske Wolfswinkel
Ik vond het erg leuk om dieper over wiskunde na te denken, en leuk om samen met mijn groepje
over opdrachten na te denken waardoor we toch op een antwoord kwamen.
Heleen van den Brandeler
Ik denk zeker dat ik hier wat aan kan hebben bij komende wiskundetoetsen. Ook vond ik de
geschiedenisverhalen heel interessant en bijzonder hoe al die geleerden tot zulke ‘schokkende’

conclusies zijn gekomen. Ik vond het heel indrukwekkend dat zij zo vroeg al zulke spectaculaire
ontdekkingen konden doen. Verder vond ik het een hele leuke dag omdat het voor een fijne
afwisseling zorgt met de rest van de schoolweken.

Wybe Vlietstra
Ik had verwacht niet veel te leren want ik dacht dat ik getallen wel snapte. Maar toch heb ik kunnen
leren vandaag, namelijk hoe een tegenspraak werkt en hoe je hoeken en lengtes kan bewijzen in
driehoeken.

Naomi
Ik ga van deze dag onthouden dat er veel meer geschiedenis achter wiskunde zit dat ik had verwacht
en dat heel veel daarvan dingen met elkaar gemeen hebben. Ook heb ik geleerd dat je door simpele
stellingen en definities makkelijk moeilijkere stellingen kan bewijzen. Ik merkte ook dat wanneer er
moeilijkere vragen waren samenwerking in de groep erg belangrijk was. Hierdoor konden we samen
sneller tot een makkelijker antwoord komen. Leuk om een andere kant van de wiskunde te zien en
wat dieper op de stof in te gaan!

wisA
Kate Zijlstra
Mijn interesse in wiskunde is zeker gegroeid

Kayleigh Metz
Ik heb geleerd dat getallen eigenlijk helemaal niet zo ‘gewoon’ zijn en dat je er eigenlijk ook oneindig
over na kunt denken. Hoewel ik niet erg goed ben in wiskunde begreep ik de stof van deze middag
wel. Dat geeft een positief gevoel over wiskunde in het algemeen. Wat het meeste indruk heeft
gemaakt isde geschiedenis achter de wiskunde zoals we die nu kennen. Ik blijf het bijzonder vinden
dat mensen zo vroeg al tot ontdekkingen kwamen die erg moeilijk zijn. Het feit dat de wereld van de
getallen (en dus de wereld van de wiskunde misschien ook wel) oneindig is, zet me wel aan het
denken (op een leuke manier). Dat is iets wat ik zeker zal onthouden. Ook om het feit dat dit in mijn
visie eigenlijk veel meer is dan wiskunde. Het is filosofisch en logisch nadenken, waar ik best wel van
houd. Ik denk dat mijn kijk op wiskunde vandaag wel echt veranderd is.

Casper vd Meer
Ik vond ten eerste het intro-verhaal van mevrouw Lubberdink superleuk en heel interessant (dit
kwam ook doordat zij dit met overtuiging en veel enthousiasme vertelde). Dit is omdat ik het erg
mooi vind dat men zo lang geleden al wiskunde begreep en uitvond en dat wij dat nog steeds leren.
Daarnaast vond ik de gulden snede erg interessant omdat je die ook in veel kunstwerken tegenkomt,

maar ook in de natuur. Dit laat zien dat wiskunde overal te vinden is en dat vind ik niet alleen
supergaaf maar ook erg interessant.

Elsa Janssen
Wiskunde staat in een heel ander licht op zo’n dag als je niet, zoals normaal, in de klas bent, omdat je
nu ook echt nieuwsgierig bent naar het antwoord en het daagt ook goed uit.
Teun Kortekaas
Ik heb tijdens Getallendag niet alleen betere wis-en rekenkundige inzichten gekregen, maar ik heb
ook tijdens de samenwerking mijn partners veel beter leren kennen en onze samenwerking heeft mij
ook zeer positief verrast. De terugrekening van [een decimaal getal naar een] breuk is ook een
wonderbaarlijk iets waarvan ik altijd al wilde weten hoe je het terug kon berekenen.

Bruno
Ik ga zeker de geschiedenis van de wiskunde onthouden. Dat komt omdat ik de introductie door
middel van de legende erg leuk vond. Het mooiste vind ik dat er uit ‘niks’ toch iets uit is gekomen en
dat er in zo’n pure abstractie (wiskunde) zoveel diepgang, maar ook zoveel logica, in zit.

