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HP Prime Graphing Calculator

Dialogisch leren met de HP Prime 
Connectivity Kit
Chris Olley – Director mathematics, Kings College London

In mijn klas wil ik mijn studenten betrekken in wiskundige gesprekken. Ik wil naar hun reacties luisteren, ten volle 
rekening houden met hen en dienovereenkomstig reageren. In mijn werk voor de lerarenopleiding word ik vaak 
getroffen door hoe een beginnende leraar omgaat met een klas en wanneer een student iets dieps en inzichte-
lijks zegt. Vastleggen van dat moment vereist vaardigheid en kennis, maar het vereist ook een omgeving waarin 
sprake is van de mogelijkheid om diep na te denken. Echt goede wiskundige software biedt de middelen om de 
dynamische en open activiteiten te creëren en dit diepe nadenken mogelijk te maken. De moeilijkheid voor de 
leraar is het zich bewust zijn van wat de leerlingen doen en nadenken terwijl het gebeurt.

De HP Prime heeft een volledig pakket aan wiskundige 
software om deze activiteiten mogelijk te maken. Met 
de HP Prime Connectivity Kit, kan de leerkracht het 
scherm van alle aangesloten student machines zien. 
De leraar is op zoek naar wat Martin Gardiner aange-
duid heeft als Aha!-momenten. Die belangrijke punten 
die een doorbraak in wiskundige inzichten geven. Nu 
is er een keuze, u opent een één-op-één gesprek met 
de student en vraagt om zijn of haar denkwijze te 
beschrijven of uit te leggen en misschien kan de hele 
klas profiteren van het zien van wat de student op het 
scherm heeft en het horen van hun gedachten.

Om dit effect met andere technologieën te bereiken is moeilijk gebleken vanwege de enorme kosten voor hard-
ware ende setup. Met de Connectivity Kit installeer je de gratis software op de PC, je sluit de HP Prime op de 
PC en dat is het. De handheld is geregistreerd in de klas en een regelmatig vernieuwde screenshot verschijnt. 
Dit werkt via een USB-kabel of door een goedkope dongle aan te sluiten op de HP Prime, en een bijbehorende 
adapter voor de PC (net als die gebruikt in draadloze muis en toetsenbord sets) om het gehele systeem volledig 
draadloos, met absoluut geen setup, te gebruiken.

Figuur 1: De HP Connectivity Software
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In dit voorbeeld run ik twee versies van de emulator, zodat je mijn klas van twee studenten kunt zien! We hebben 
een inhoudsveld die het mogelijk maakt om content te creëren en te delen. Wij hebben het monitorveld, waarop 
de rekenmachine screenshots te zien zijn en we hebben een veld om berichten tussen leraar en leerlingen te to-
nen, individueel of collectief. Ik kan een taak sturen naar de klas en de reacties bewaken. Studenten kunnen een 
reactie sturen of een vraag stellen en ik kan persoonlijk reageren.

De meest essentiële factor in dit concept is date er praktisch geen tijd verloren gaat aan de setup, we kunnen 
meteen overgaan op de wiskunde. Voor meer informatie over de Wireless Kit neemt u contact op met de HP 
Calculator Project Manager, Klaas Kuperus op hp@moravia-europe.eu.

Figuur 2: Een poll naar de leerlingen sturen

Figuur 4: Alle antwoorden worden verzameld

Figuur 3: Alle leerlingen hebben de poll ontvangen

Figuur 5: De data kan worden geanalyseerd


