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 Hypergeometry, Integrability and Lie Theory

Workshop, georganiseerd door onder anderen 

Erik Koelink (RU).

plaats online

info lorentzcenter.nl

9 januari 2021

 KWG Wintersymposium

Jaarlijks symposium van het KWG voor docenten 

en andere geïnteresseerden. Dit jaar is het the-

ma ‘Getaltheorie’.

plaats online

info wiskgenoot.nl

14–15 januari 2021

 39e Panama-conferentie

Conferentie met thema ‘Rekenen-wiskunde 3D’.

plaats online en op locatie

info panamaconferentie.sites.uu.nl

18–28 januari 2021

 Eerste ronde Wiskunde Olympiade

De eerste ronde van de jaarlijkse landelijke 

wiskundewedstrijd voor leerlingen uit de onder-

bouw van havo en vwo.

plaats op eigen scholen

info wiskundeolympiade.nl

20 januari 2021

 Zoveel spelletjes, zoveel kansen voor het re-

kenonderwijs

RC-NL-Masterclass van Anneke Noteboom (Re-

ken-Impuls).

plaats online

info nrcd.sites.uu.nl

29–30 januari 2021

 Nationale Wiskunde Dagen

Landelijke tweedaagse bijeenkomst voor wis-

kundeleraren.

plaats verschillende locaties in Nederland

info uu.nl/nationale-wiskunde-dagen

12 maart 2021

 Tweede ronde Nederlandse Wiskunde Olym-

piade

De tweede ronde van de Nederlandse Wiskunde 

Olympiade speelt zich af op de universiteiten.

plaats universiteiten van Nederland

info wiskundeolympiade.nl

12 maart 2021

 Nationale Rekencoördinator Dag

Dag voor rekencoördinatoren en leerkrachten, 

waarop het rekenonderwijs van de basisschool 

centraal staat.

plaats Utrecht

info nrcd.sites.uu.nl

18 maart 2021

 W4 Kangoeroe

WereldWijdeWiskundeWedstrijd voor basis- en 

middelbare scholieren.

plaats op eigen scholen

info w4kangoeroe.nl

22–26 maart 2021

 Graph Decompositions: Small Width, Big 

Challenges

Workshop, mede georganiseerd door Erik Jan 

van Leeuwen (UU).

plaats Lorentz Center@Oort, Leiden

info lorentzcenter.nl

24 maart 2021

 Grote Rekendag

Dag voor alle basisscholen in Nederland en 

Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het 

teken staat van rekenen. Het thema van deze 

18de editie is ‘Op rekenreis!’.

plaats basisscholen Nederland en Vlaanderen

info groterekendag.nl

6–7 april 2021

 Nederlands Mathematisch Congres

Jaarlijks congres met een aantrekkelijk program-

ma voor heel wiskundig Nederland.

plaats nog niet bekend

info mathematischcongres.nl

9–15 april 2021

 European Girls’ Mathematical Olympiad

Europese wiskundewedstrijd speciaal voor meis-

jes.

plaats Koetaisi, Georgië

info egmo.org

17–21 mei 2021

 Multidimensional Continued Fractions and 

Euclidean Dynamics

Workshop, mede georganiseerd door Evgeny 

Verbitskiy (UL).

plaats Lorentz Center@Snellius, Leiden

info lorentzcenter.nl


