Reglement Wiskunde A-lympiade 2021-2022
De Wiskunde A-lympiade wordt georganiseerd door het Freudenthal Instituut te Utrecht.
De Wiskunde A-lympiade bestaat uit een voorronde op school en een landelijke finale. De opgaven
voor de Wiskunde A-lympiade worden ontwikkeld door de A-lympiadecommissie, die tevens
verantwoordelijk is voor de jurering van de finale-werkstukken.
Samenstelling teams
De Wiskunde A-lympiade staat open voor teams van drie of vier leerlingen uit 5 havo of 5/6 VWO met
wiskunde A of wiskunde C in het profiel. Deelname van leerlingen uit 4 HAVO en 4 VWO is toegestaan,
maar de opgave wordt daar niet op ontworpen. De teams dienen in een gelimiteerde tijd te komen tot
een werkstuk dat een uitwerking bevat van de jaarlijks nieuwe opgave.
Inschrijving
Elke school kan één of meerdere teams opgeven voor deelname aan de Wiskunde A-lympiade. Een van
de docenten van de deelnemende school stelt zich verantwoordelijk voor de organisatie op school, de
selectie van de in te zenden werkstukken en de jurering van een aantal voorrondewerkstukken van andere scholen.
Voorronde
De voorronde vindt plaats op vrijdag 12 november 2021 op de school, onder verantwoording van
de docent(e) die de teams heeft opgegeven. De beschikbare tijd is van 9.00 uur tot 16.00 uur; op de
Nederlandse Antillen van 7.30 uur tot 14.30 uur.
Het gebruik van boeken en computers is toegestaan bij het maken van de werkstukken.
Iedere school ontvangt de opgave per mail.
Inzenden werkstukken
Scholen die meedoen met tien of minder teams mogen twee werkstukken inzenden die meedingen naar
een plaats in de internationale finale. Scholen die meedoen met meer dan tien teams mogen drie
werkstukken inzenden.
Werkstukken die meedingen naar een plaats in de finale dienen per mail toegestuurd te worden, naar:
alympiade@fi.uu.nl. Op het voorblad dient te staan:
- Naam/ plaatsnaam school
- Namen van de leerlingen
- Naam contactpersoon op de school
U kunt alleen werkstukken insturen van leerlingen die ook beschikbaar zijn om mee te doen aan de
finale. De werkstukken moeten uiterlijk 3 januari 2022 zijn ingestuurd.
De ingezonden werkstukken worden eigendom van het Freudenthal Instituut.
Jurering voorronde
De organiserende docent(e) krijgt rond 10 januari 2022 ongeveer zeven werkstukken toegezonden per
mail uit een andere poule dan waarin zijn/haar school is ingedeeld en dient deze te rangschikken
naar kwaliteit en de resultaten vóór 31 januari 2022 terug te mailen naar het Freudenthal Instituut. Op
basis van deze jurering stelt de A-lympiadecommissie de teams vast die deelnemen aan de finale. Alle
deelnemende scholen ontvangen medio februari bericht over de uitslag.
Finale
Voor de finale worden zes Nederlandse teams en een aantal buitenlandse teams uitgenodigd. De finale
vindt dit jaar plaats op 18 en 19 maart 2022 in Garderen en duurt van vrijdag 11.00 uur tot zaterdag
14.00 uur. De teams die uitgenodigd worden voor de finale dienen dezelfde samenstelling te
hebben als in de voorronde. De A-lympiadecommissie jureert de finale werkstukken. De
prijsuitreiking vindt half april plaats.

In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de A-lympiadecommissie.

