
Digitale tools  
voor het onderwijs

BRENG BÈTAVAKKEN 
TOT LEVEN IN DE KLAS

TI-Nspire™ CX Technologie



Computer en  
handheld gebruiken
Berekeningen doen, grafieken 
tekenen, notities maken, tabellen 
samenstellen en gegevens 
verzamelen. Dat en meer kunnen  
leerlingen doen met de leerlingen- 
software. Hun werk kunnen ze 
afwisselend op de computer of  
op hun handheld gebruiken. 

Leren van en met 
elkaar
Met de functie Live Presenter in de 
lerarensoftware kunt u leerlingen 
inhoud vanaf de eigen rekenmachine 
op het scherm laten presenteren aan 
de hele klas. 

Leerstof in beeld
Gebruik wiskundeopdrachten die 
aansluiten op de actualiteit en laat die 
via de TI-Nspire™ App op uw tablet 
zien op het whiteboard. Leerlingen 
kunnen de oplossing uitwerken op 
hun tablet of handheld.

De leerlingen van vandaag groeien op in een gedigitaliseerde samenleving waar het 
gebruik van technologie gewoon is. Het lesgeven met digitale hulpmiddelen kunt  
u in de klas op vele manieren invullen. U kunt grafische rekenmachines, software,  
apps en accessoires los, of geïntegreerd inzetten. Met de platformonafhankelijke 
TI-Nspire CX™ technologie bent u dus flexibel! 

Uitleenprogramma
Wilt u Texas Instruments producten  
uitproberen? Als leraar kunt u een pakket 
producten bestellen en deze gratis vier 
weken lang op school gebruiken.

Veel mogelijkheden  
met interactieve apps:  

Lijsten & Spreadsheets

Gegevensverwerking 
& Statistiek

Notities

Rekenmachine

Grafieken

Meetkunde

Programmeren

DataQuest™

Gratis lerarensoftware
Als leraar kunt u gratis een licentie van de 
TI-Nspire™ CX Premium lerarensoftware down-
loaden. Daarmee heeft u dezelfde mogelijkhe-
den als de leerlingen met hun handhelds. Toon 
concepten stap voor stap of laat leerlingen 
materiaal presenteren vanaf hun handheld. 

“Het mooie van deze apparatuur is dat leerlingen direct 
output krijgen, het motiveert ze om te experimenteren.”

Wesley Keldermans,  
wiskundeleraar

TECHNOLOGIE DIE HET WISKUNDEONDERWIJS   VERRIJKT

Voor een complete 
leerervaring
» Alles in één – tools voor wis - 

kunde, natuurweten schappen 
en programmeren

» TI-Nspire™ CX-documenten zijn 
te gebruiken op de hand held, 
computer en iPad

» Maakt gebruik van dynamisch 
gelinkte visualisaties 
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+
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Zo maakt u bètatechniek interessant:

» Sluit de TI-Innovator™ Hub aan op 
de grafische rekenmachine.

» Laat leerlingen met zelfgeschreven 
code een lichtsensor of luid-
sprekers bedienen.

» Of laat ze via hun eigen handheld 
de programmeerbare robotauto 
aansturen.

Experimenteren

ONTDEKKEND LEREN EN VAKOVERSTIJGEND   WERKEN IN HET BÈTATECHNISCH ONDERWIJS

Begrijpen
Het toepassen van experimenten 
helpt leerlingen om technologie te 
gebruiken en om te begrijpen welke 
wiskunde er achter de technologie zit. 
Leerdoel bereikt!

Programmeren
Het is belangrijk voor de digitale vaar-
digheden van leerlingen om al vroeg 
kennis te maken met de basis principes 
van programmeren. Met de robotauto  
TI-Innovator™ Rover kan dat op een 
speelse manier. Leerlingen geven de 
robotauto vanaf de eigen handheld 
 opdrachten, zoals een route rijden, 
 inparkeren of vormen tekenen. 

» De programmeertaal Python™ is te gebruiken met de TI-Nspire™ CX II-T 
grafische rekenmachines, de software en de TI Innovator™ Hub en  
TI Innovator™ Rover. Iedereen kan zelf Python™ programma’s schrijven, 
opslaan en uitvoeren. 

» Leerlingen programmeren met hun eigen handheld en doen op die  
manier 21e-eeuwse vaardigheden op.

Klaar voor  
de toekomst  
met Python™

“Met de Rover passen we de principes  
die we in de klas leren in het echt toe.”

Stefan van Teijlingen, leerling

NIEUW 
VANAF START 
SCHOOLJAAR

2020

Editor
De editor menu‘s ge-
bruiken in-line tekst-
codes, die de gebruiker 
helpen met eenvoudige 
syntax-opties.

Shell
Met één druk op de knop 
zijn de resultaten en 
 acties van het Python™ 
programma te tonen.

Document  
Model
Op de TI-Nspire™ CX II-T 
hand helds is het opslaan  
van meerdere Python™ 
scripts in één bestand 
mogelijk. 

www.education.ti.com/nl/python

“De TI-Nspire™ CX technologie stimuleert leerlingen om 
te programmeren, ze gaan er fanatiek mee aan de slag.”

Bert Wikkerink, wiskundeleraar

Onderzoek doen bij 
biologie, natuur- en 

scheikunde
Maak van uw klas een 
onderzoekslab! Elke 
leerling kan een Vernier- 

sensor aansluiten en daarmee ex-
perimenten doen en meetgegevens 
noteren. Simpelweg aansluiten,  
meten en rekenen maar!  



HANDHELDS
TI-Nspire™ CX II-T 
Numerieke grafische rekenmachine
Exact Math

TI-Nspire™ CX II-T CAS 
Computer Algebra System (CAS)
CAS eenvoudig te deactiveren 

Beide handhelds hebben: 
» Uitgebreide grafische mogelijkheden
» Hoge resolutie display in KLEUR
» Ingebouwde batterij
» TI-Nspire™ CX  software  

(licentie voor Win/Mac®)

APPS  
Download de TI-Nspire™ App in de App Store 
en gebruik de TI-Nspire™ CX technologie op de 
iPad®. Te gebruiken met de Vernier GoWireless®- 
temperatuursensor.

EXAMENSTAND
Alle handhelds hebben een examenstand die eenvoudig is in 
te schakelen. Dat betekent dat de instellingen zijn klaargezet 
voor het Nederlandse examen wiskunde. De examenstand is 
zichtbaar via het oranje ledlampje  
en een slotje op het scherm.

MET ÉÉN KLIK
Gebruik het TI-Nspire™ CX Docking Station om 10 reken-
machines tegelijk in de examenstand te zetten. Ook ideaal 
voor het opladen, het installeren van updates en het over-
brengen van bestanden.

PLEZIER IN DE KLAS!
Bekijk in deze video hoe een wiskunde-
docent de TI-Innovator™ Rover inzet en 
hoe zijn leerlingen met veel plezier werken 
aan het oplossen van bètatechnische 
problemen.

NIEUW: PYTHON™

De programmeertaal Python™ is te gebruiken met 
de TI-Nspire™ CX II-T handhelds, de software en 
de TI Innovator™ Hub en TI Innovator™ Rover.

SOFTWARE 
De TI-Nspire™ CX Premium lerarensoftware 
heeft dezelfde mogelijkheden als de handhelds 
en extra toepassingen om leerlingen te betrekken 
bij activiteiten. Zoals projecten tonen op het 
scherm, discussies voeren en interactieve  
activiteiten in de klas. Verschillende licentiever-
sies beschikbaar.

AANVULLENDE  
TECHNOLOGIE
Combineer de handhelds met de TI-Innovator™ 
Hub en de robotauto TI-Innovator™ Rover en 
daag leerlingen uit om zelf te ontdekken. Een 
ideale basis voor het STEM-onderwijs (Science, 
Technology, Engineering & Mathematics)!

(*) Beschikbaar bij de schoolstart van 2020

De TI-Nspire™ CX II-T 
handhelds zijn in  
2019 onderscheiden 
met het Comenius  
EduMedia zegel.

BRENG DE BÈTAVAKKEN TOT LEVEN IN DE KLAS   MET TI-NSPIRE™ CX TECHNOLOGIE!



T3 NEDERLAND

Docentennetwerk T³ Nederland
T³ Nederland (Teachers Teaching with 
Technology) is een groep docenten  
wiskunde en exacte vakken. Zij  
ontwikkelen lesmateriaal en nieuwe  
didactische werkvormen in combinatie 
met technologie. Sluit ook aan!  
www.t3nederland.nl

ALLES VOOR UW SCHOOLWIJ STAAN VOOR U KLAAR!

©2020 Texas Instruments Incorporated.  

Alle in Europa beschikbare rekenmachines zijn vervaardigd volgens het ISO 9000-certificaat. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. 
Texas Instruments behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in producten, specificaties, diensten en programma‘s.

WEBWINKEL
Speciaal voor leraren is er een webwinkel met  
aantrekkelijke tarieven.  
Kijk op education.ti.com/nl/webwinkel.

TRAININGEN 
Wilt u aan de slag met TI-Nspire™ CX technologie? 
Docenten van het T³ Nederland-netwerk geven  
trainingen op maat bij u op school. Maak een  
afspraak via onze klantenservice of stuur een  
e-mail aan info@t3nederland.nl.

AFSPRAAK MAKEN
Wilt u meer weten over Texas Instruments tech-
nologie of een afspraak maken voor een bezoek 
aan uw school? Stuur een e-mail aan Ali Dikici, 
onze Educational Technology Consultant via 
a.dikici@ti-impact.com. 

CONTENT PORTAL
Vind lesmaterialen, voorbeelden, video’s  
en publicaties in het content portal op  
www.t3nederland.nl om te gebruiken in de klas!

INSTRUCTIEVIDEO’S  
Bekijk korte filmpjes op het WIL-de Wiskundekanaal 
over het gebruik van software en apparatuur. Meest 
bekeken: de instructievideo’s over de examenstand!
www.wil-dewiskunde.nl

Klantenservice 
Voor al uw technische en product-vragen  
kunt u terecht bij onze klantenservice:
Bel 00800 484 22 737 (gratis) of 
Vul het contactformulier in: 
education.ti.com/nl/csc

Schrijf in  
voor onze   
NIEUWS- 
BRIEF

Texas Instruments Education

TI Education Nederland


